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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o roli a účinnosti politiky soudržnosti při snižování rozdílů v rozvoji nejchudších 
regionů Evropské unie
(2006/2176(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 13, čl. 87 odst. 3 a články 137, 141 a 158 Smlouvy o ES,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. července 2005 s názvem Politika soudržnosti pro 
podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 
(KOM(2005)0299),

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti2 a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/19993,

– s ohledem na návrhy ze zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 
2000 a v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001,

– s ohledem na sdělení Komise „Třetí zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti: K novému 
partnerství pro růst, zaměstnanost a soudržnost“ (KOM(2005)0192),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. července 2006 „Strategie růstu a zaměstnanosti a 
reforma evropské politiky soudržnosti – čtvrtá zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti“ 
(KOM(2006)0281),

– s ohledem na čtvrtou zprávu o pokroku v oblasti soudržnosti,

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 10/2006 k následným hodnocením cílů 1 a 
3 programů z období 1994–1999 (strukturální fondy), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. února 1996 „Začlenění otázky rovných 
příležitostí žen a mužů do všech politik Společenství“ (KOM(1996)0067),

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán pro dosažení rovného 
postavení žen a mužů 2006–2010“ (KOM(2006)0092),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A6-0000/2007),

  
1 Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
2 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
3 Úř. věst. L 239, 1.9.2006, s. 248.
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A. vzhledem k tomu, že článek 158 Smlouvy o ES stanoví, že cílem Společenství je 
harmonický rozvoj a snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, a zejména 
pomoc nejvíce znevýhodněným regionům prostřednictvím podpory hospodářského růstu;

B. vzhledem k tomu, že za nejchudší regiony jsou považovány regiony, které spadají pod 
prahové hodnoty cíle konvergence, tzn. že jejich HDP na hlavu je nižší než 75 % průměru 
HDP v EU;

C. vzhledem k tomu, že pojem soudržnosti nebyl přesně vymezen a zahrnuje různé činnosti 
posilující harmonický rozvoj regionů EU na hospodářské, sociální a teritoriální úrovni;

D. vzhledem k tomu, že současná politika soudržnosti EU skutečné přispěla k rozvoji 
regionů, kterých se v minulosti týkala: Irska, Řecka, Portugalska a Španělska, a že 
konvergence nejchudších regionů měla vliv na růst blahobytu celé EU;

E. vzhledem k tomu, že v souvislosti s rozšířením Evropské unie na 27 zemí se počet 
obyvatel Unie zvýšil na téměř 4931 milionů, z nichž 30 %2 v současnosti žije ve 100 
regionech spadajících pod cíl konvergence, že v současné EU s 27 zeměmi jsou rozdíly 
mezi mírou HDP v jednotlivých regionech mnohem větší, než byly v EU s 15 zeměmi, a 
že průměr HDP na hlavu se pohybuje v rozpětí od 24 % (severovýchodní část Rumunska) 
do 303 % (vnitřní Londýn) průměrného HDP v EU;

F. vzhledem  k tomu, že v EU s 27 zeměmi se nejchudší regiony v rámci regionů spadajících 
pod cíl konvergence nacházejí v Rumunsku, Bulharsku, České republice a Maďarsku, tzn. 
ve zemích, které zároveň vykazují značný potenciál hospodářského růstu;

G. domnívaje se, hospodářský růst v nejchudších členských státech je nerovnoměrně 
rozložen a soustřeďuje se kolem městských oblastí, které jsou místem bydliště většiny 
obyvatel EU;

H. vzhledem k tomu, že regiony, jež jsou ekonomicky chudé v souvislosti s nedostatečnou 
základní infrastrukturou, obtížným přístupem k veřejně prospěšným službám a s vysokou 
mírou nezaměstnanosti, se vylidňují mnohem rychleji než ostatní regiony, což dále snižuje 
jejich schopnost skutečného rozvoje;

I. vzhledem k tomu, že v nejchudších regionech deseti nových členských států, kterých se 
týkala politika soudržnosti v letech 2004–20063, byly finanční prostředky strukturálních 
fondů čerpány v nízké míře; 

J. vzhledem k tomu, že úspěšné využívání strukturálních fondů, které je nezbytné pro to, aby 
nejchudší regiony dosáhly přinejmenším střední míry rozvoje EU s 27 zeměmi, vyžaduje 
těsnou spolupráci vlád na místní úrovni, na úrovni zemí a na úrovni Evropy;

  
1 Počet obyvatel EU s 27 zeměmi: 492 852.386. Zdroj: Eurostat/Statistický úřad USA.
2 Zdroj: Eurostat  Statistics in focus – Economy and finance 17/2006.
3 V 10 nových členských státech, které přistoupily v roce 2004, bylo od května 2004 do září 2006 využito pouze 5,6 miliardy 
eur (26,2 %) z 21,5 miliardy eur, které jim byly poskytnuty; míry využití: Kypr (19,3 %), Česká republika (23,5 %), Polsko 
(24,5 %); zdroj: prezentace, se kterou vystoupila Dalia Grybauskaité, komisařka pro finanční plánoání a rozpočet, v Bruselu 
dne 21. září 2006.
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K. vzhledem k tomu, že poskytnutí finančních prostředků z fondů není samo o sobě zárukou 
jejich skutečného využívání a že místním orgánům v chudých regionech často chybí 
odpovídající znalosti, postupy a vlastní zdroje k tomu, aby plně využívaly finanční 
nástroje politiky soudržnosti, na které mají nárok;

L. bera na vědomí různé příčiny hospodářské zaostalosti jednotlivých regionů a to, že 
nejchudším regionům EU především chybí základní infrastruktura, která je nezbytná pro 
trvalý rozvoj a další investice, a lidské zdroje,

M. bera na vědomí, že soukromý kmenový kapitál, rizikový kapitál a rotační fondy pro 
zahájení činnosti hospodářských podniků hrají zásadní roli při podpoře podnikání, inovace 
a vytváření pracovních míst,

N. vzhledem k tomu, že problematika sociálního vyloučení a nejvyššího počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných osob se týká především nejchudších regionů, a to zejména žen, starších 
osob a mládeže,

O. vzhledem k tomu, že mezi základní lidská práva patří rovné příležitosti žen a mužů v 
přístupu ke všem veřejným službám a rovněž rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, 
v přístupu ke vzdělání, kultuře, zdravotním a sociálním službám,

1. naléhá na přijetí rozhodných opatření s cílem omezit nejvíce zjevnou zaostalost 
nejchudších regionů Evropské unie a připomíná, že zejména nové členské státy, na které 
se politika soudržnosti vztahuje od roku 2004, vyžadují zvláštní pozornost s ohledem na 
trvající nedostatky na úrovni institucionální, správní a hospodářské,

2. domnívá se, že potíže při využívání finančních prostředků z fondů představují zásadní a 
naléhavý problém zejména pro nové členské státy, pro které je velmi obtížné splnit složité 
požadavky politiky soudržnosti s ohledem na komplexnost postupu a časové omezení při 
provádění projektů, což vede k tomu, že případní příjemci nemohou získat a ani požádat o 
finanční prostředky, které by mohli využít;

3. navrhuje, aby politika soudržnosti Unie zohlednila rozdílné potřeby nejchudších regionů a 
přizpůsobila pomoc jejich situaci a specifickým rysům a zároveň využila jejich potenciálu 
s cílem provádět projekty zaručující trvalé výsledky a skutečný rozvoj na základě 
víceletých plánů rozvoje s přihlédnutím k plánům územního rozvoje;

4. doporučuje, aby regiony a členské státy s ohledem na urychlení hospodářského růstu, 
dalších investic a trvalého rozvoje nejchudších regionů upřednostnily projekty, které mají 
za cíl zlepšit dostupnost těchto regionů prostřednictvím zajištění základní infrastruktury, 
zejména v oblasti dopravy, telekomunikací a informatiky, s přihlédnutím k dopadu těchto 
projektů na společnost a životní prostředí;

5. obrací se na členské státy a regionální vlády s žádostí, aby při plánování budoucích 
programů regionálního rozvoje vzaly v úvahu vyvážený rozvoj celého regionu; domnívá 
se, že je zejména důležité zohlednit specifické potřeby městských oblastí prostřednictvím 
odpovídající politiky městského rozvoje, která by rovněž zahrnovala bytovou politiku pro 
„chudé čtvrti“, a odpovídající rozvoj venkovských oblastí;
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6. doporučuje členským státům, aby zvyšovaly přitažlivost investování do nejchudších 
regionů na základě jejich přírodního a kulturního bohatství, a to prostřednictvím rozvoje 
tradičních forem hospodářské činnosti, které jsou charakteristické pro daný region, 
a vytvářením nových forem činnosti;

7. staví se kladně k tomu, aby se v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013 
pozornost soustředila na zvyšování inovačních schopností Společenství; upozorňuje na to, 
že tento cíl se musí vztahovat také na nejchudší regiony; zdůrazňuje zejména nutnost 
zmenšovat rozdíly v technologickém rozvoji v rámci jednotlivých regionů a členských 
států i mezi nimi, a to na základě posílení sítě technologické spolupráce;

8. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly projekty zaměřené na zvýšení schopnosti 
regionů vytvářet i uplatňovat nové technologie, které přihlížejí zejména k ochraně 
životního prostředí a k rozvoji přírodního bohatství, a to šířením metod založených 
na nízké spotřebě energie a využívajících obnovitelné zdroje energie;

9. vyzývá Komisi, členské státy a orgány místní samosprávy, aby podporovaly 
podnikatelského ducha v nejchudších oblastech pomocí integrovaného systému 
ekonomicko-společenských pobídek pro investory a vzaly přitom v úvahu, že konečným 
cílem je výrazné zjednodušení postupů a zdokonalení správy, zejména při zahajování 
a rozšiřování stávající hospodářské činnosti;

10. vybízí členské státy k tomu, aby propagovaly podnikatelského ducha ve školách 
a podporovaly školení pro budoucí podnikatele, která by byla určena zejména mládeži, 
ženám a starším osobám;

11. s uspokojením bere na vědomí vznik nových nástrojů, jako např. JEREMIE a JESSICA;
konstatuje nutnost jejich co možná největšího rozšíření a uplatnění v nových členských 
státech;

12. vyzývá Komisi, aby vystupňovala úsilí zaměřené na poskytování technické pomoci 
členským státům a jednotlivým regionům vytvořením vhodného programu školení;
s uspokojením přijímá iniciativu JASPERS v souvislosti s poskytováním podpory 
při realizaci rozsáhlých projektů, zároveň však vyzývá Komisi, aby vytvořila systém 
podpory také pro menší projekty, které by se uplatnily v nejchudších oblastech;

13. staví se kladně k nedávno zahájené iniciativě Komise „Regiony pro hospodářské změny“ 
a k závazku, který je v ní obsažen a jenž se týká šíření osvědčených postupů, které měly v 
minulosti výrazně kladný dopad a přispěly k hospodářskému růstu regionu; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby zajistila, že nechudší regiony budou zařazeny do sítě 
výměny osvědčených postupů;

14. vyzývá členské státy k tomu, aby vytvářely partnerství mezi veřejnými a soukromými 
subjekty, což je efektivní způsob zapojení soukromého kapitálu do financování projektů 
regionálního rozvoje; v souvislosti s tím doporučuje stanovit jednoduché a transparentní 
zásady, jimiž by se řídilo zakládání těchto partnerství;

15. vyzývá Komisi, aby zvýšila úsilí o to, aby byly směrnice, nařízení a pokyny 
srozumitelnější, a bylo možno se tak vyhnout jejich chybné interpretaci a usnadnit 



PR\659593CS.doc 7/15 PE 382.554v02-00

CS

realizaci programů;

16. vyzývá členské státy, aby se zasadily o významné zjednodušení postupů spojených 
s rozdělováním finančních prostředků z fondů, které by bylo transparentní a správné 
a garantovalo by, že se finanční prostředky rychle dostanou k těm, jimž jsou určeny;

17. vyzývá členské státy, aby zajistily účinnou koordinaci v politické, technické 
a administrativní oblasti s cílem řádného hospodaření s finančními prostředky; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že v nejchudších regionech chybějí řádně fungující koordinační 
mechanizmy;

18. upozorňuje Komisi a členské státy, že realizace cíle rovnoměrného rozvoje vyžaduje 
součinnost mezi hospodářskými, sociálními a environmentálními hledisky na základě 
analýzy příčin hospodářského zaostávání, a zejména příčin nezaměstnanosti a její 
struktury především v nejchudších regionech;

19. zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti v některých nejchudších regionech EU překračuje 
dokonce 20 %1; je znepokojen tím, že se problém nezaměstnanosti dotýká především 
nejchudších regionů a že se nezaměstnanost žen stále udržuje na vyšší úrovni než 
nezaměstnanost mužů; vyzývá členské státy, aby podporovaly uplatnění žen na trhu práce
a vyrovnávání rozdílů v odměňování žen a mužů;

20. konstatuje, že se nezaměstnanost v nejchudších regionech týká hlavně pracovníků 
s nízkou kvalifikací, a zdůrazňuje nutnost účinného využívání Evropského sociálního 
fondu k investicím do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a trvalého 
zvyšování kvalifikace, zejména v případě mládeže, žen a starších osob;

21. zdůrazňuje, že podpora rovných příležitostí pro ženy a muže musí mít své místo ve všech 
stádiích zpracování a realizace projektů uskutečňovaných v rámci politiky soudržnosti 
EU;

22. vzhledem k tomu, že rok 2007 byl vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí 
pro všechny, vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly projekty, které zvyšují 
úroveň informovanosti v oblasti rovnoprávnosti pohlaví ve všech programech 
Společenství, zejména programech, které mají vliv na hospodářskou a sociální soudržnost; 

23. vyzývá Komisi, aby Parlamentu trvale poskytovala řádné statistické analýzy týkající 
se specifické situace žen a mužů v nejchudších regionech EU, které by umožnily náležité 
sledování vlivu politiky soudržnosti na zlepšování životních podmínek všech sociálních 
skupin;

24. vyzývá Komisi, aby zdokonalila systém hodnocení politiky soudržnosti a stanovila nový 
způsob hodnocení regionálního rozvoje nejen na základě HDP, ale také na základě dalších 
ukazatelů, jako je míra nezaměstnanosti a kvalitativní ukazatele;

25. žádá Komisi, aby Parlamentu pravidelně předkládala aktuální, podrobné a srovnatelné 
statistické údaje, které by umožňovaly hodnotit skutečný pokrok v rozvoji nejchudších 

  
1 Zdroj: Eurostat, Euroindicators news release 29/2007 – 28. února 2007
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regionů Unie;

26. žádá Komisi, aby při střednědobém přehodnocení rozpočtu Společenství v roce 2009 a 
v následující zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti vyhodnotila dosažené výsledky  
politiky soudržnosti, případně zjistila, jaké jsou příčiny případných nežádoucích výsledků 
politické strategie Společenství, s cílem zajistit co největší úspěch politiky soudržnosti 
v celém programovém období 2007–2013;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Politika soudržnosti EU vstupuje do nového programového období. Letošní rok je prvním 
rokem období finančního výhledu 2007–2013, kdy se uplatňují nové předpisy politiky 
soudržnosti. Byly přijaty strategické hlavní směry a obecné zásady politiky. Nyní nastal čas 
k předkládání odpovídajících doporučení v zájmu co největšího zefektivnění politiky 
soudržnosti. Na základě statistik znázorňujících dopad, který politika soudržnosti doposud 
měla, a na základě vědomí problémů, které zabránily některým zemím v plném využití 
finančních prostředků ze strukturálních fondů, tato zpráva z vlastní iniciativy usiluje o to, aby 
politika soudržnosti v programovém období 2007–2013 byla co nejúčinnější a její dopad byl 
co nejviditelnější a nejpatrnější, zejména v nejchudších regionech EU.

Je velmi důležité klást důraz na zásady, na nichž členské státy a EU mohou založit kroky 
směřující k posílení účinnosti politiky soudržnosti v nejchudších regionech a zajistit co 
nejlepší výsledky z hlediska sociální, hospodářské a územní soudržnosti v těchto regionech. 
Pro regiony, které jsou zahrnuty do konvergenčních cílů ve finančním výhledu pro období 
2007–2013, byly již finanční prostředky vyčleněny a nyní je třeba zajistit, aby byly skutečně 
využity v zájmu zvýšení úrovně rozvoje nejchudších regionů alespoň na úroveň průměru EU-
27. To by mělo umožnit, aby se postupně zmenšoval rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími 
regiony EU, který je v současnosti značný.

Většina nejchudších regionů se nachází v nových členských státech, které mají často 
nedostatek správních kapacit, dovedností a zkušeností potřebných pro využití dostupných 
prostředků. Tato zpráva obsahuje řadu doporučení a poznatků zaměřených na čerpání a 
využívání strukturálních fondů, a tím i dosažení udržitelného rozvoje v nejchudších 
regionech.

Hlavním cílem politiky soudržnosti EU je zmenšit rozdíly v rozvoji mezi regiony; rychlý 
rozvoj nejchudších regionů je v zájmu celé Unie. V současnosti se konvergenční cíle politiky 
soudržnosti vztahují na 100 regionů, které jsou považovány za nejchudší regiony, tj. regiony, 
jejichž HDP na obyvatele je méně než 75 % průměru v EU.

Rozdíly v HDP na obyvatele jsou velmi výrazné a v EU-27 jsou vyšší, než tomu bylo v EU-
15. Tyto rozdíly názorně dokládá tabulka 1 níže.
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Tabulka 1. Regionální HDP na obyvatele v EU 27 v roce 2004 (v PPS /standard kupní síly/, 
EU 27 = 100)
15 regionů s nejvyšším HDP 15 regionů s nejnižším HDP
1 Inner London (UK) 303 1 Nord-Est (RO) 24
2 Luxembourg (LU) 251 2 Severozapaden (BG) 26
3 Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. 

(BE)
248 3 Južen centralen (BG) 26

4 Hamburg (DE) 195 4 Severen centralen (BG) 26
5 Wien (AT) 180 5 Sud-Muntenia (RO) 28
6 Île de France (FR) 175 6 Sud-Vest Oltenia (RO) 29
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
174 7 Severoiztočen (BG) 29

8 Oberbayern (DE) 169 8 Jugoiztočen (BG) 30
9 Stockholm (SE) 166 9 Sud-Est (RO) 31
10 Utrecht (NL) 158 10 Nord-Vest (RO) 33
11 Darmstadt (DE) 157 11 Lubelskie (PL) 35
12 Praha (CZ) 157 12 Podkarpackie (PL) 35
13 Southern & Eastern (IE) 157 13 Centru (RO) 35
14 Bremen (DE) 156 14 Podlaskie (PL) 38
15 North Eastern Scotland (UK) 154 15 Vest (RO) 39
Zdroj: Tisková zpráva Eurostatu 23/2007 – 19. února 2007

Uvedené údaje zveřejněné Eurostatem ukazují, že existuje propastný rozdíl mezi nejbohatšími 
a nejchudšími regiony EU, přičemž většina nejchudších regionů se nachází v nových 
středoevropských a východoevropských členských státech, které přistoupily k Evropské unii 
v průběhu posledních dvou rozšíření (2004 a 2007).

Tato situace vyžaduje zásadní opatření k vyrovnání rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími 
regiony. V zájmu vyváženého rozvoje by se mělo regionům, které v rozvoji zaostávají, 
procházejí restrukturalizací nebo jsou nějak zeměpisně, hospodářsky nebo sociálně 
znevýhodněny1, dostat kromě dostupného financování i technické pomoci, která jim umožní 
vyrovnat se s procedurálními obtížemi spojenými s prováděním politiky soudržnosti EU.

Politika soudržnosti umožnila řadě dříve chudých regionů EU dosáhnout uspokojivé úrovně 
rozvoje. S pomocí financování ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti dosáhly všechny 
čtyři dříve známé „země soudržnosti“ (Irsko, Řecko, Portugalsko a Španělsko) pozoruhodné 
úrovně hospodářského růstu.

  
1 Nejvzdálenější regiony, ostrovy, horské oblasti a málo osídlené regiony. 
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Tabulka 2.
Pokroky zemí soudržnosti v HDP na obyvatele (EU = 100)

Španělsko            Portugalsko Řecko                 Irsko
1960 60,76 40,48 44,78 64,52
1970 74,89 51,97 64,50 62,97
1980 74,46 57,11 71,79 67,40
1990 77,94 62,97 59,41 75,30
2000 82,29 68,37 65,51 115,26
2002 84,48 69,23 66,59 122,26

Zdroj: Vyrovnávání v Evropě: zkušenosti Portugalska, Španělska a Řecka v devadesátých letech, Karl 
Aiginger; Wifo (Österreichisches Institut für wirtschaftsforschung), pracovní dokument č. 212, 
prosinec 2003, s. 4.

Nedostatek úplných dostatečně srovnatelných statistik o rozvoji v nejchudších regionech brání 
provedení přesné analýzy toho, do jaké míry přispělo strukturální financování k regionálnímu 
rozvoji. Obecná analýza údajů o HDP však ukazuje, že v období mezi šedesátými léty a 
rokem 2002 vzrostl HDP z 60,76 % na téměř 85 % průměru Společenství, v Portugalsku ze 
40 % na 69 %, v Řecku ze 44 % na 66 % a v Irsku z 65 % na 122 %.

Na základě těchto pozitivních příkladů je možné předpokládat, že členské státy, které budou 
zahrnuty do stávajících konvergenčních cílů, i tentokrát využijí výhod, které jim nová politika 
soudržnosti nabízí, zejména proto, že i když jejich HDP je nižší, než je průměr v EU, mají 
vysokou míru hospodářského růstu, která vysoce převyšuje průměr EU, a proto i značný 
rozvojový potenciál.

Tabulka 3. 
Míra růstu reálného HDP
Míra růstu HDP – meziroční změna v %
(údaje za rok 2006, 2007 a 2008 jsou předpovědi)

1997     -98       -99      -00     -01    -02     -03     -04    -05    -06   -07   -08
Bulharsko -5,4 3,9 2,3 5,4 4,1 4,9 4,5 5,6 5,5 6,0 6,0 6,2
Rumunsko -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,1 7,2 5,8 5,6
EU 25 2,7 2,9 3,0 3,9 2,0 1,2 1,3 2,4 1,7 2,9 2,4 2,4
EU 15 2,6 2,9 3,0 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 2,7 2,2 2,3
Zdroj: Eurostat

Jak ukazuje tabulka 3, obě země, které přistoupily k Evropské unii v roce 2007, Bulharsko a 
Rumunsko, vykazují zvlášť vysoký potenciál hospodářského růstu. Má-li být tento potenciál 
plně využit, je především třeba zajistit řádnou přípravu, což zahrnuje účinnou správu.

Statistiky čerpání prostředků za období prvních dvou let však ukazují, že navzdory 
dosaženému výraznému hospodářskému pokroku nevyužívaly členské státy, které přistoupily 
k EU v roce 2004, plně finanční prostředky, které měly k dispozici do roku 2006, a to 
zejména z důvodů, které lze souhrnně označit za neefektivní správu.
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Tabulka 4.
Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti v EU 10

(květen 2004 až září 2006)

v milionech EUR (1) Závazky (2) Platby (2)/(1)
EU 10 21 494,5 5 622,8 26,2%
Česká republika 2 224,3 521,9 23,5%
Estonsko 604,4 177,7 29,4%
Kypr 93,6 18,1 19,3%
Maďarsko 2 945,9 959,0 32,6%
Lotyšsko 1 092,8 274,8 25,2%
Litva 1 380,0 353,9 25,6%
Malta 86,4 22,7 26,2%
Polsko 11 015,2 2 701,5 24,5%
Slovinsko 415,5 141,9 34,1%
Slovensko 1 636,6 451,6 27,6%
Zdroj: Vystoupení komisařky odpovědné za finanční plánování a rozpočet Daliy 
Grybauskaitėové v Bruselu dne 21. září 2006.

Mnohé příklady poukazují na nedostatečnou schopnost nových členských států plně využívat
dostupné prostředky. Nejvíce obtíží s čerpáním prostředků mají obvykle nejchudší regiony. 
Orgány v těchto regionech mají často nedostatek dovedností, zkušeností a prostředků na 
spolufinancování, aby mohly vyhovět složitým požadavkům politiky soudržnosti, a 
v důsledku toho nemohou žádat o prostředky, na něž mají v principu nárok.

Je třeba zdůraznit, že institucionální kapacita je nezbytným předpokladem úspěšného 
provádění programu a projektů a rozvoje lidských zdrojů. V průběhu období předvstupní 
pomoci různé programy odhalily institucionální, řídící a správní nedostatky na straně 
příjemců. Tyto nedostatky nebyly doposud zcela odstraněny, ovšem mají-li být prostředky 
správně investovány a vynaloženy, musejí být zmíněné nedostatky vyřešeny v blízké 
budoucnosti.

Proto je zapotřebí:
− lepší správa, aby mohly regiony, které mají přijímat finanční prostředky, obdržet 

pomoc a účinně ji využívat;
− technická pomoc, zejména při přípravě na provádění nových projektů;
− kvalita, jak z vnějšku ve formě odborných znalostí, tak uvnitř, aby bylo možno 

stanovit, jaké jsou skutečné potřeby;
− kontrola kvality projektů a nakládání s prostředky a posuzování udržitelnosti již 

provedených projektů.

Důležité je rychlé vyplácení prostředků způsobilým regionům. Někdy trvá příliš dlouho, než 
se prostředky dostanou k příjemcům, což zvyšuje náklady projektů. Vyplácení prostředků 
musí být založeno na průhledných pravidlech a jasných kritériích.

Je obtížené vyhnout se komplikovaným mechanismům při provádění strukturálního 
financování, na něž se vztahují tři rozdílné úrovně předpisů, jmenovitě pravidla Společenství, 
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vnitrostátní rámce a regionální postupy. Zjednodušení postupů je proto otázkou, která musí 
být řešena na všech třech úrovních, aby se zabránilo jakýmkoli následným výkladům a aby se 
usnadnilo a urychlilo provádění programů.

Řádné řízení strukturálních fondů vyžaduje rovněž koordinaci na různých úrovních (politické, 
technické a správní). Tento problém je naléhavý zejména v nových členských státech, kde je 
třeba přijmout účinnější opatření. Je zapotřebí diskuse o zajištění soudržnosti mezi 
Společenstvím, členskými státy a regiony a žádná úroveň veřejné správy nesmí být z tohoto 
strukturovaného dialogu vynechána.

Politika soudržnosti není jen otázkou financování; týká se rovněž partnerství mezi různými 
zúčastněnými stranami. Činnost nebo spolupráce na jedné úrovni nestačí na posílení 
pákového efektu. Proto je zvláště důležité partnerství a dobré informační toky. Navíc je třeba 
vytvořit rámec, v němž může probíhat potřebná výměna informací, a je potřeba vytvořit 
systémy pro výměnu zkušeností. To by mohlo vést k zavedení pravidel a norem, jež posílí 
správní kapacity v souvislosti s prováděním pravidel a nařízení.

Hospodářský růst se obvykle soustřeďuje v určitých oblastech. To je zvláště patrné ve 
středoevropských a východoevropských zemích s rychle rostoucími regiony hlavních měst. 
Růst měst a rostoucí konkurenceschopnost může v mnoha případech urychlovat rozvoj 
okolních venkovských komunit. Skutečností však zůstává, že v některých regionech je stále 
omezený hospodářský růst. Navíc i samotná centra rozvoje – města – řeší vlastní problémy 
v chudých čtvrtích, a účinná bytová politika by proto měla řešit problém upadajících bytových 
čtvrtí a sociálního vyloučení. Kromě toho regiony trpící hospodářskou chudobou způsobenou 
nedostatkem základní infrastruktury, omezeným přístupem k veřejným službám a vysokou 
nezaměstnaností se vylidňují rychleji než jiné regiony, a mají-li dosáhnout skutečného růstu, 
potřebují politiku, která bude podporovat podnikání a demografickou strukturu těchto 
regionů.

Urychlení hospodářského růstu v nejchudších regionech je základním předpokladem dosažení 
a udržení vysoké životní úrovně v Unii. Má-li být v blízké budoucnosti Unie 
konkurenceschopná a silná v celosvětovém měřítku, je nezbytná regionální konvergence 
v EU. Existuje však riziko, že dopad politik se omezí, budou-li méně rozvinuté regiony dále 
zaostávat, a budou v budoucnu vystaveny stále rostoucímu objemu nákladů.

Je třeba určit specifické potřeby nejchudších regionů a nalézt odpovídající prostředky 
k oživení jejich rozvoje využitím jejich přírodních zdrojů, kulturního bohatství a životního 
prostředí, přičemž je třeba věnovat pozornost i jejich ochraně a rozvoji. Základním 
požadavkem je zjistit, jaké jsou hlavní potřeby každého regionu a zaměřit financování na 
vhodné cíle.

V zemích soudržnosti je třeba vytvořit základní infrastrukturu pro další investice. Mezi 
konkurenceschopností a cílem soudržnosti není žádný nutný rozpor; je však třeba rozumět 
tomu, za jakých okolností pákový efekt posiluje růst. Má-li se v chudých regionech dosáhnout
určité úrovně konkurenceschopnosti, je třeba, aby zde byla dostatečně rozvinutá základní 
infrastruktura. Rovněž jsou nezbytné investice do vzdělání a tvorby lidského kapitálu 
v nejchudších regionech, protože lidské zdroje mají rozhodující vliv mimo jiné na přitažlivost 
regionů pro investory a jsou zárukou budoucího růstu.
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Z hlediska rozvoje nejchudších regionů je nezbytně důležité více využívat a podporovat 
partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je třeba stanovit pravidla, jimiž se partnerství 
veřejného a soukromého sektoru budou řídit, a omezit překážky, které jim brání. V nových 
členských státech chybí osvědčené postupy a účast soukromého kapitálu má zásadní význam 
pro tvorbu dalších investic. Finanční podpora by měla být vynaložena průhledně, aby bylo 
možné zajistit, že pomůže splnění stanovených cílů.

Jaspers, Jeremie a Jessica jsou skvělými prostředky pro poskytování pomoci mimo jiné pro 
MSP na regionální úrovni, avšak členské státy a Komise musí učinit více pro jejich propagaci 
s cílem zajistit plné a účinné využití těchto iniciativ, zejména v nejchudších regionech.

Hospodářský rozvoj je úzce spojen s inovací, která je klíčovým činitelem regionálního 
rozvoje. Politika soudržnosti EU se musí podle Lisabonské strategie zaměřovat na posílení 
inovační kapacity EU, a je proto důležité, aby nejchudší regiony nebyly ve snaze o dosažení 
těchto cílů přehlíženy. Důležitým činitelem v podpoře inovací je kvalitnější právní úprava 
v zemích EU, které by měly inovační procesy v důležitých odvětvích hospodářství 
podporovat, a nikoli jim bránit. Nejchudší regiony jsou v tomto ohledu i nejzranitelnější.

Pro udržitelný rozvoj nejchudších regionů je nezbytná aktivní podpora podnikání, na níž se 
musí podílet všechny zúčastněné strany. Podnikání by mělo být podporováno zejména u žen a 
u lidí, kteří vstupují na trh práce, jakož i u sociálně vyloučených skupin.

Je potřebná součinnost politik na evropské i vnitrostátní úrovni. Politiky by se měly navzájem 
doplňovat, a nikoli být v rozporu. Například koncentrace výhod dalších politik v konkrétních
zemích a regionech může oslabit dopad rozvojových politik. Regionální rozvoj musí mít 
rovněž sociální a ekologický rozměr. Proto v zájmu posílení soudržnosti a účinného rozvoje 
v nejchudších regionech musejí být mobilizovány a plně zapojeny všechny zúčastněné strany.

Dopad jakýchkoli střetů mezi politikami by měl být zohledněn a analyzován v průběhu 
střednědobého hodnocení rozpočtu Společenství v roce 2009 a ve čtvrté zprávě o hospodářské 
a sociální soudržnosti.

Ačkoli HDP je dobrým ukazatelem regionální hospodářské konvergence, nepředstavuje 
dostatečný prostředek měření sociální nebo územní soudržnosti. V některých chudších 
regionech například je hospodářský růst uspokojivý, problém však představuje 
nezaměstnanost, a to má nepříznivý dopad na demografický vývoj regionu. Máme-li proto 
získat jasný obraz o skutečných potřebách nejchudších regionů, je nezbytně nutné uplatnit 
další ukazatele. Diskuse o čtvrté zprávě o soudržnosti by měla zahrnovat rozpravu o 
ukazatelích a soudržnosti i o tom, jak měřit regionální rozvoj.

S nezaměstnaností, která postihuje nejchudší regiony nejvážněji, je třeba bojovat. Existence 
dlouhodobé nezaměstnanosti u některých sociálních skupin je zvláště znepokojivá, neboť se 
jedná o problém, který přímo souvisí se sociálním vyloučením. Pokud jde o dosažení sociální 
soudržnosti, je třeba se rovněž snažit o dosažení co největší integrace osob s postižením. 
Nezbytným činitelem sociální soudržnosti v EU jsou rovněž rovné příležitosti pro ženy a 
muže na trhu práce. Stále existují značné nerovnosti v odměňování mezi muži a ženami, což 
brání hospodářskému růstu. Bude-li se nerovnému postavení mužů a žen věnovat pozornost, 
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posílí se tím účinnost provádění politiky soudržnosti, umožní se provádění projektů, které 
nejsou zatíženy diskriminací na základě pohlaví a pomůže to nalezení rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem.

Je třeba poskytovat informace o potřebě a prostředcích provádění rovného přístupu k mužům 
a ženám při provádění a hodnocení programů a projektů, přičemž je třeba lépe využívat 
existující studie a analýzy. Tyto zásady mohou být uváděny do praxe například zajištěním 
rozpočtu s ohledem na rovnost pohlaví (například kontrolou, zda rozpočet dostatečně pokrývá 
opatření pro rovné příležitosti), poskytováním informací o rovnosti pohlaví sociálními 
partnery a příslušnými zúčastněnými stranami a zpřístupněním odborných znalostí v oblasti 
rovnosti pohlaví. Rozumný přístup k otázkám rovnosti pohlaví ve společenském a 
hospodářském životě a vyhýbání se stereotypnímu vnímání sociálních rolí založených na 
pohlaví má zásadní význam pro větší účinnost politiky soudržnosti.

V zájmu řešení problémů, s nimiž se potýkají nejchudší regiony EU, je zapotřebí vyváženého 
programu, který bude uzpůsoben jejich konkrétní povaze. Orgány odpovědné za přípravu 
víceletých plánů by měly především věnovat pozornost udržitelnosti uskutečňovaných 
projektů a jejich dopadu na regionální rozvoj. Přednost by měla být dána projektům 
souvisejícím s regionální dostupností, tedy s dopravními infrastrukturami a infrastrukturami 
informačních a komunikačních technologií. Vytvoření platformy založené na odpovídajících 
hospodářských pobídkách zvýší přitažlivost regionů pro investory a umožní udržitelný 
hospodářský růst, který pomůže zmenšit rozdíly v rozvoji.


