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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Elisa FERREIRAOVÁ 

Nominovaná kandidátka na funkci komisařky pro soudržnost a reformy 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 

a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? 

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 

aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 

Vašich povinností v rámci Komise? 

Mám ekonomické vzdělání a v této oblasti jsem získala doktorský (PhD) a magisterský titul 

se zaměřením na evropskou integraci a regionální politiku (UK, 1981). Po dobu 13 let (1979–

1992) jsem vyučovala na vysoké škole a pracovala jako ekonomka a dále jako 

místopředsedkyně – od roku 1988 – ve veřejné instituci pro regionální rozvoj v portugalské 

oblasti Norte (Comissão de Coordenação da Região do Norte). V tomto období jsem převzala 

odpovědnost za jednu z „operací integrovaného rozvoje“ (Operação Intergrada de 

Desenvolvimento) v textilní oblasti (Vale do Ave), podporovanou Evropskou unií. V letech 

1995 až 1999 jsem působila ve funkci portugalské ministryně pro životní prostředí a poté až 

do roku 2002 jako ministryně pro plánování (územní a regionální rozvoj), kdy jsem s 

Evropskou komisí pro Portugalsko vyjednala balíček týkající se evropských strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti (v rámci podpory Společenství RPS III 2000–2006) a zajistila 

příslušnou vnitrostátní řídící strukturu. Po dvou letech ve funkci poslankyně portugalského 

parlamentu (2002–2004) jsem byla v roce 2004 zvolena do Evropského parlamentu, kde jsem 

vyvíjela aktivní činnost a zvláště jsem se angažovala ve výboru ECON. Jako poslankyně 

Evropského parlamentu jsem přestala pracovat v červnu 2016, neboť jsem se stala členkou 

bankovní rady portugalské centrální banky a od roku 2017 její viceguvernérkou odpovědnou 

za bankovní dohled. 

Jelikož jsem se celý život věnovala evropským záležitostem (dokonce ještě před přistoupením 

Portugalska k Evropskému hospodářskému společenství), věřím, že jak mé akademické 

vzdělání, tak i praktické zkušenosti mi pomohou přispět k evropskému obecnému zájmu 

a dostát svým závazkům v oblasti politiky soudržnosti a reforem.  

Soudržnost je politika, jež má pro přežití evropského projektu nepochybně strategický 

význam. Prospěch, který přináší evropský vnitřní trh upevněný díky měnové unii a bankovní 

unii, jichž se účastní některé z členských států, ve skutečnosti automaticky nevede k 

všeobecnému a vyváženému sdílení prospěchu všemi občany ve všech regionech. Tento 
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problém se jen zvětšuje v dnešním globalizovaném konkurenčním světě, kde hospodářská 

soutěž přitvrzuje a je často neúprosná. Aby bylo možné zaměřit rozvoj na budoucnost, jsou 

zapotřebí přechodná a adaptační opatření. 

Evropský projekt byl vybudován ku prospěchu svých občanů, a to nezávisle na místě, kde se 

narodili. My všichni tak neseme obrovskou odpovědnost za to, abychom vytvořili správné 

nástroje pro zrychlený proces konvergence méně prosperujících regionů a zemí směrem 

k vyšší úrovni prosperity a odhodlaně bojovali proti riziku, že některé oblasti „zůstanou 

opomenuty“. 

Právě tohoto cíle se politika soudržnosti snaží dosáhnout a my si můžeme vzít ponaučení z 

bohatých a několik desítek let dlouhých zkušeností. Při přechodu na nové způsoby práce 

a jejich přizpůsobení však bude zapotřebí osvojit si nová paradigmata, která budou rozlišovat 

dlouhodobý udržitelný rozvoj a pouhou krátkodobou podporu: povědomí o životním prostředí 

a klimatu spolu s rozvojem digitálních kapacit, jež umožní rozvoj zaměřený na budoucnost. 

Zelená dohoda pro Evropu zahrnující přechod ke zdravé planetě a Evropa připravená na 

digitální věk představují dokonalý rámec pro činnost. Ráda bych k tomu přidala, a to i v 

souladu s programem předloženým nově zvolenou předsedkyní, nutnost zaručit, aby opatření 

v oblasti rozvoje a soudržnosti skutečně přispěla k genderově vyváženému výsledku, přestože 

rovnost žen a mužů již je v dnešní politice soudržnosti jednou z horizontálních zásad pro 

období 2014–2020. 

 

Rozmanitost kultur a reality v Evropské unii je jednou z jejích velmi důležitých devíz, které je 

třeba porozumět a o kterou je třeba pečovat. Problémy v oblasti rozvoje se také liší od 

venkovských oblastí po horské regiony, od nejvzdálenějších regionů až po upadající 

a stárnoucí místní ekonomiky a společnosti. Je proto nezbytné, aby se rozvojové strategie 

přizpůsobily konkrétním situacím a aby se uplatnil přístup „zdola nahoru“. Plně tedy 

podporuji iniciativu nově zvolené předsedkyně, která vybízí všechny komisaře k návštěvě 

regionů a rozvíjení častých kontaktů na místní úrovni a s místními lidmi.  

 

Různorodé problémy vyžadují přizpůsobené nástroje a opatření, ať už se jedná o dlouhodobou 

vizi pro venkovské oblasti a zajištění toho, aby se v plném rozsahu využila ustanovení 

Smlouvy o nejvzdálenějších regionech, nebo o nadcházející přezkum městské agendy. 

 

K otázce nezávislosti uvádím, že jsem většinu svého profesního života pracovala ve veřejném 

sektoru, hájila veřejný zájem a dodržovala přísná pravidla týkající se odpovědnosti. Pokud 

bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, budu plně respektovat ducha i literu 

Smlouvy včetně povinnosti jednat v evropském zájmu a nepřijímat pokyny, zejména pokud 

jde o povinnosti týkající se nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a disponibility 

vymezené v čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v článku 245 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU). Rovněž budu plně respektovat a ctít kodex chování členů 

Evropské komise a jeho ustanovení o střetu zájmů. Zavazuji se okamžitě aktualizovat své 

prohlášení o zájmech, které je veřejně přístupné, v případě jakýchkoli změn.  

Pokud jde o uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů a začlenění genderového hlediska 

do všech oblastí politiky mého portfolia, plně podporuji cíl, kterým je Unie pro všechny, jako 

jedna z hlavních priorit Komise Ursuly von der Leyenové. Začleňování hlediska rovnosti žen 

a mužů je klíčovou prioritou také mého mandátu. Jsem přesvědčena o tom, že všichni, kdo 

mají stejné ambice, musí mít stejné příležitosti. Rovnost žen a mužů je základní složkou 

zdravého hospodářského růstu. V souladu s politickým programem nově zvolené předsedkyně 

bude začleňování genderového hlediska taktéž prioritou mého mandátu. 
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2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  

Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu?  

Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější 

spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k 

jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající 

postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 

Bude-li potvrzena má nominace na funkci komisařky, převezmu plnou politickou 

odpovědnost za oblasti ve své působnosti. Velký význam přikládám zásadě kolegiality, již 

budu plně respektovat. Budu plně spolupracovat s ostatními členy sboru komisařů a zapojovat 

je do rozvoje a provádění politických iniciativ. Aby byly regionální a národní rozvojové 

politiky účinné, je zapotřebí koordinovaná činnost. Politiky týkající se životního prostředí, 

klimatu, dopravy, vzdělávání, odborné přípravy a rekvalifikace pracovní síly, jakož i všechny 

odvětvové a další politiky by se totiž v ideálním případě měly v souladu s definovanou 

strategií vzájemně podporovat a urychlovat konvergenci s nejúčinnějšími oblastmi Unie 

a světa a vést k udržitelnému růstu. Uspokojivých výsledků lze dosáhnout pouze 

prostřednictvím odpovídajícího a včasného financování a koordinované politické činnosti 

v rámci sboru komisařů. 

 

Pokud jde o vztahy s Evropským parlamentem, v němž jsem jako poslankyně dvanáct let 

působila, jsem pevně přesvědčena o tom, že je důležité, abychom s tímto orgánem vybudovali 

dobré, konstruktivní a transparentní vztahy. Účinná interinstitucionální spolupráce má zásadní 

význam pro fungování institucionálního systému EU a pro účinnost a demokratickou 

legitimitu rozhodovacího systému EU. Vychází z určitých hlavních zásad otevřenosti, 

vzájemné důvěry, účinnosti a pravidelné výměny informací, k jejichž dodržování jsem se plně 

zavázala. Politické směry a pověřovací dopisy nově zvolené předsedkyně Ursuly von der 

Leyenové tyto zásady plně odrážejí a zdůrazňují záměr posílit zvláštní vztah mezi Evropským 

parlamentem a Komisí.  

 

Budu samozřejmě spolupracovat s Parlamentem a jeho příslušnými výbory, jakož i v 

rámci třístranných jednání ve všech fázích procesu tvorby politik a politického dialogu, a to 

otevřeně, transparentně a konstruktivně. Mým cílem je vybudovat vztah založený 

na vzájemné důvěře. Jsem si pochopitelně plně vědoma významu rovného zacházení 

s Parlamentem a Radou. Pro komisaře, kteří se jako členové sboru komisařů zodpovídají 

přímo voleným poslancům Evropského parlamentu, je to totiž nezbytnost. Zabezpečím, aby 

docházelo k pravidelnému toku informací s předsedou příslušných parlamentních výborů, 

budu přímo komunikovat se členy výborů a budu k dispozici pro dvoustranná jednání. 

  

Rovněž zajistím, aby byly otázky poslanců Evropského parlamentu určené Komisi a spadající 

do mé pravomoci zodpovídány rychle a přesně. Budu se účastnit plenárních zasedání a/nebo 

jednání výborů Evropského parlamentu, kdykoliv budu požádána, abych zodpověděla otázky 

nebo poskytla konkrétní reakci. 

 

Jsem plně odhodlána provádět komplexní ustanovení o transparentnosti a toku informací 

Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí a interinstitucionální 

dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména zajistím, aby byla tato ustanovení 
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dodržována v rámci strukturovaných dialogů a dalších kontaktů s parlamentními výbory, jichž 

se budu účastnit. 

 

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová podporuje právo Evropského 

parlamentu na iniciativu. Zavázala se, že Komise bude reagovat na usnesení Parlamentu 

přijatá většinou jeho členů legislativním aktem a bude plně respektovat zásady 

proporcionality, subsidiarity a zlepšování právní úpravy. Plně podporuji tento cíl a součást 

závazku příštího sboru komisařů prohloubit partnerství s Evropským parlamentem, s nímž 

budu spolupracovat ve všech fázích projednávání usnesení podle článku 225 SFEU, pokud jde 

o oblasti spadající do mé působnosti. 

 

Komise bude v souladu s rámcovou dohodou účinně reagovat na usnesení Parlamentu do tří 

měsíců po jejich přijetí a zajistí politický dohled nad celým procesem.  

 

Jsem si plně vědoma toho, že poskytování informací a dokumentů je základním aspektem 

prohlubování partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. Zavazuji se proto, že budu 

plně provádět příslušná ustanovení rámcové dohody mezi těmito dvěma orgány, jakož 

i interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Lisabonská smlouva 

stanoví rovnost Parlamentu a Rady jakožto spolunormotvůrců a já se zasadím o to, aby tato 

rovnost byla respektována, i pokud jde o způsob, jakým budou sdíleny informace v oblastech 

spadajících do mé působnosti.  

 

Co nejdříve začnu se spolunormotvůrci pracovat na dosažení rychlé dohody o legislativním 

rámci pro financování regionálního rozvoje na období po roce 2021. Rychlá dohoda je 

nezbytná pro zajištění toho, aby programy mohly fungovat od prvního dne. Budu podporovat 

členské státy, regiony a řídicí orgány při přípravě jejich budoucích programů a rovněž 

zajistím, aby plně a účinně využívaly stávající programy. Investice se musí dostat do reálné 

ekonomiky a musí přinášet prospěch občanům. 

 

Budu podporovat strukturální reformy členských států zaměřené na urychlení investic 

podporujících růst. Strukturální reformy jsou předpokladem růstu a mým úkolem je zajistit, 

aby plnily svůj účel v rámci evropského semestru. Budu pracovat se spolunormotvůrci na 

dosažení včasné dohody o programu na podporu reforem a o rozpočtovém nástroji pro 

konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu. Navrhnu a předložím nový Fond pro 

spravedlivý přechod, a to v úzké spolupráci s výkonným místopředsedou pro Zelenou dohodu 

pro Evropu a komisařem pro rozpočet a správu. Jakmile začnou tyto nástroje fungovat, 

zajistím jejich plné provádění. 

 

 

Otázky Výboru pro regionální rozvoj 

3. Politika soudržnosti po roce 2020 

 

Politika soudržnosti je politikou vycházející ze Smlouvy a hlavním investičním 

nástrojem EU, který posiluje konkurenceschopnost a zaměstnanost a představuje 

přibližně jednu třetinu rozpočtu EU. Podporuje harmonický a vyvážený rozvoj celé 

Unie a jejích regionů. Jak můžete v budoucnosti zaručit soudržnost a dlouhodobou 

účinnost fondů v budoucnosti s cílem dosáhnout hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti EU a nadále přispívat k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu 

začlenění Unie při neexistenci celounijní strategie navazující na strategii Evropa 2020, 
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která by stanovila priority Unie pro příští desetiletí? Jak vnímáte interakci budoucí 

politiky soudržnosti s hospodářskými politikami zaměřenými na podporu udržitelného 

růstu (na základě cílů udržitelného rozvoje), inovací, zaměstnanosti, sociální 

soudržnosti, zmírňování změny klimatu a úlohy politiky soudržnosti v rámci evropské 

zelené dohody? Jak zajistíte, aby cíle politiky soudržnosti, jak jsou definovány v článcích 

174 a 175 SFEU, byly zohledněny v jiných politikách EU? A jak hodnotíte dopad 

ostatních politik na hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU? 

 

Klíčovou prioritou mého mandátu, pokud jej Evropský parlament potvrdí, bude zajištění 

soudržnosti a dlouhodobé účinnosti fondů. Spolu s mými útvary uděláme maximum pro 

zajištění toho, aby Evropa investovala do všech našich regionů a měst a řešila tak klíčové 

strukturální problémy. Mým mottem bude „žádný region ani občan nesmí zůstat stranou“.  

 

V období 2021–2027 se bude tematická nabídka skládat z pěti „cílů politiky“, jež se budou 

týkat hospodářské, sociální a územní soudržnosti a budou nadále přispívat k inteligentnímu 

a udržitelnému růstu Unie podporujícímu začlenění. 

 

Tyto investice přispívají k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Výstupy a výsledky 

politiky soudržnosti jsou sledovány prostřednictvím souboru společných ukazatelů výstupů 

a výsledků, které se týkají řady těchto cílů.  

 

Investice v rámci politiky soudržnosti podporují rovněž Zelenou dohodu pro Evropu. 
Tato politika poskytuje a bude i nadále členským státům a regionům poskytovat významnou 

podporu k růstu investic, jež během nadcházejících desetiletí povedou ke snižování emisí a 

přispějí tak k dosažení dlouhodobých cílů v oblasti klimatu. K tomuto dlouhodobému 

přechodu přispěje zejména podpora energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů 

a nízkouhlíkové mobility.  

 

Pro období 2021–2027 se navrhuje, aby se fondy politiky soudržnosti zavázaly k minimálním 

výdajům na cíle v oblasti změny klimatu ve výši 30 % (pro Evropský fond pro regionální 

rozvoj) a 37 % (pro Fond soudržnosti). Na základě úspěšných zkušeností s městskou agendou 

pro EU může politika soudržnosti usnadnit partnerství měst, regionů, členských států, EU 

a zúčastněných organizací. To vede ke konkrétním řešením mimo jiné v oblastech 

transformace energetiky, oběhového hospodářství a přizpůsobení se změně klimatu.  

 

Pro období 2021–2027 se navrhuje vyčlenit nejméně 6 % z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (tj. očekávaných 13 miliard EUR nebo více) na udržitelný rozvoj měst ve formě 

komunitně vedeného místního rozvoje nebo jiného územního nástroje. Fond podporuje 

v rámci politiky soudržnosti regiony, jež jsou nejvíce postižené politikami v oblasti klimatu 

a přechodu na čistou energii, neboť jejich místní hospodářství, zaměstnanost či výroba 

energie závisejí na fosilních palivech nebo procesech s vysokými emisemi uhlíku. 

 

Politika soudržnosti má rovněž dlouholeté zkušenosti s doprovodnými strukturálními 

změnami, které souvisejí s ústupem uhlíkově náročných odvětví (např. uhlí, ocel). Sem 

patřily a patří investice na zmírnění sociálních dopadů a na podporu ochrany životního 

prostředí a nízkouhlíkového hospodářství. Zahrnuje rovněž podporu pro řešení širších výzev 

spojených s transformací společnosti, například podporu pro malé a střední podniky, 

podnikatelské inkubátory, inovace a pro spolupráci průmyslu a výzkumných pracovníků, 

budování kapacit a dovedností, jakož i pro udržitelnou dopravu a sociální začleňování.  
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Kromě toho, jak již bylo oznámeno v politických směrech nově zvolené předsedkyně, 

navrhneme fond pro spravedlivou transformaci, který nabídne individualizovanou 

podporu pro subjekty nejvíce postižené změnou, zejména v průmyslových, uhelných 

a energeticky náročných regionech, v nichž probíhají rozsáhlé transformace na místní úrovni.  

 

Investice v rámci politiky soudržnosti podporují rovněž cíle Evropy připravené pro 

digitální věk (prostřednictvím cíle politiky 1) a ekonomiku, která funguje pro lidi. V této 

souvislosti je třeba zmínit, že Evropská politika soudržnosti má hmatatelný dopad na životy 

milionů Evropanů. Investice do místních komunit a infrastruktury pomáhají regionům dohnat 

ztráty a zmenšovat rozdíly mezi nimi. Pomáhají rovněž řešit každodenní problémy, jako jsou 

rostoucí propast mezi městskými a venkovskými oblastmi, stárnutí obyvatelstva či 

jeho úbytek v různých částech Evropy. 

 

Chceme-li zajistit interakci s dalšími hospodářskými politikami, jež jsou zaměřeny 

na podporu udržitelného růstu, a zejména zaručit, že cíle politiky soudržnosti, jak jsou 

definovány v článku 175 Smlouvy o fungování Evropské unie, budou zohledněny v jiných 

politikách EU, máme podle mého názoru k dispozici tyto mechanismy a nástroje: 

 

1. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. V rámci evropského semestru 

byla posílena úloha politiky soudržnosti. Konkrétně byl výrazně posílen regionální rozměr 

evropského semestru, přičemž byla provedena analýza regionálních potřeb, na níž by se měly 

zakládat evropské a vnitrostátní hospodářské politiky. Těším se rovněž, že s nově zvolenou 

předsedkyní a s výkonným místopředsedou Dombrovskisem budeme spolupracovat na 

závazku, jenž byl přijat v politických směrech, změnit zaměření evropského semestru tak, aby 

se z něho stal nástroj, který integruje cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Udržitelný 

rozvoj má zásadní význam – na tyto cíle se musíme zaměřit.  

 

2. Komise vyvinula metodiku pro posuzování územního dopadu politik EU. Posouzení 

územního dopadu jsou nyní součástí souboru nástrojů Komise pro zlepšování právní úpravy. 

Budu podporovat širší využívání tohoto nástroje a budu dále zdůrazňovat význam prověřování 

a posuzování územních dopadů v různých oblastech politiky. 

 

3. Členské státy mohou rovněž používat mechanismy, jako je pečeť excelence nebo 

spolufinancující struktury, aby byla zajištěna vysoká úroveň doplňkovosti mezi politikou 

soudržnosti a jinými politikami a aby mohly čerpat finanční prostředky odtud, kde jsou 

k dispozici. Jedná se o obousměrný proces, v jehož rámci si prvky odvětvových politik 

nacházejí cestu k politice soudržnosti a naopak. 

 

4. Základní podmínky (vycházející z předběžných podmínek pro období financování 2014–

2020) překlenují mezeru a zlepšují soudržnost a účinnost politik Unie (například vnitrostátní 

plány v oblasti energetiky a klimatu jsou klíčovou základní podmínkou politiky soudržnosti, 

ale také důležitým stavebním kamenem Zelené dohody pro Evropu).  

 

5. Zpráva o soudržnosti vydávaná jednou za tři roky hodnotí dopad ostatních politik na 

hospodářskou, sociální a územní soudržnost EU. Zpráva obsahuje příslušné regionální údaje 

a analýzu a má dobré jméno, pokud jde o důslednost a excelenci.  
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4. Rozmanité regiony, konkrétní řešení 

 

Sedmá zpráva o soudržnosti upozorňuje na velkou rozmanitost evropských regionů a 

území z důvodu jejich specifické situace (zeměpisné polohy, řídkého osídlení, nízkého 

příjmu, nízkého růstu, jako tomu je například v případě uhelných a průmyslových 

regionů procházejících transformací, nejvzdálenějších regionů definovaných v článku 

349 SFEU a nejsevernějších regionů). Tato rozmanitost nezbytně vyžaduje konkrétně 

uzpůsobený územní přístup k rozvojové problematice. Jak zajistíte v budoucnu tento 

přístup při současném zachování vyváženého rozvoje v rámci celé EU? Jak budete s 

ohledem na návrh Komise, která chce oddělit EZFRV od politiky soudržnosti, reagovat 

na výzvy venkovských oblastí a jak zajistíte, aby cíl soudržnosti a financování 

soudržnosti zůstaly prioritou pro integrovaný rozvoj venkova a EZFRV?  

 

I když Komise územní přístup v programovém období 2014–2020 posílila, jeho potenciál 

napříč politikami EU dosud není plně využíván. Politika soudržnosti hraje v této souvislosti 

důležitou úlohu, neboť kombinuje odvětvová politická opatření EU s územním zaměřením 

(přístup založený na místních podmínkách), zvláštními nástroji (programy politiky 

soudržnosti, územní strategie a nástroje) a metodami (integrovaný přístup, víceúrovňová 

správa a přístupy zdola nahoru). 

 

Uvědomuji si, že s ohledem na velkou rozmanitost evropských regionů a území, jež vychází z 

jejich specifické situace, je nezbytné přijmout k rozvoji přístup šitý na míru. Po sobě 

následující zprávy o soudržnosti poukázaly na výzvy, jimž čelí řada různých druhů regionů 

v Evropě. Členské státy mají značnou flexibilitu, pokud jde o přidělování finančních 

prostředků a programování investic do jednotlivých regionů.  

 

Územní nástroje, jako jsou integrované územní investice a komunitně vedený místní 

rozvoj, nám umožňují zaměřit podporu na náročné potřeby ostrovních, horských a řídce 

osídlených oblastí. Nový politický cíl č. 5 („Evropa bližší občanům“) nám umožní podpořit 

specifické potřeby těchto území. Komise podporuje používání těchto nástrojů při jednání 

o programech politiky soudržnosti. Pro účely zjednodušení, a aby měly programy, které tyto 

výzvy řeší, co největší volnost, Komise neomezila rozsah a způsoby zásahů pro tyto oblasti. 

 

Pokud jde o ostrovy spadající do kategorie nejvzdálenějších regionů a severních řídce 

osídlených regionů, byly pro příští období financování navrženy zvláštní prostředky. 

Na nejvzdálenější regiony se rovněž vztahuje široká škála konkrétních opatření. Jsem si 

vědoma toho, že nejvzdálenější regiony mají své specifické potřeby, zejména z důvodu jejich 

okrajového umístění. Politika soudržnosti vyhrazuje pro tyto regiony (a severní řídce osídlené 

regiony) 1,6 miliardy EUR. Komise se navíc zavázala, že zohlední zvláštnosti 

nejvzdálenějších regionů ve všech politikách EU. Tento závazek dodržuje: 

 

Komise začlenila „rozměr nejvzdálenějších regionů“ do 21 legislativních návrhů programů 

a fondů EU po roce 2020. Komise navrhla pro nejvzdálenější regiony zvláštní podmínky 

ve strukturálních a investičních fondech a v programech, např. v oblasti rybolovu, dopravy, 

digitálních technologií, výzkumu, životního prostředí a změny klimatu, a otevírá pro tyto 

regiony řadu nových příležitostí. V řadě programů, jako jsou Horizont Evropa, Digitální 

Evropa, Nástroj pro propojení Evropy či program pro životní prostředí a oblast klimatu 

(LIFE), byla na návrh Komise zachována a dokonce posílena ustanovení, jež se týkají 

nejvzdálenějších regionů a na nichž bylo dosaženo předběžné obecné shody. Nyní je důležité 
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zajistit, aby ustanovení týkající se nejvzdálenějších regionů byla zachována i v jiných 

klíčových programech, jako např. v zemědělství či rybolovu. V neposlední řadě byla navržena 

nová složka meziregionální spolupráce, která má těmto regionům umožnit rozvoj vztahů se 

sousedy. Prostřednictvím specializovaných mechanismů v rámci nařízení o Evropské územní 

spolupráci bude rovněž usnadněna a podporována hospodářská integrace v rámci jejich 

sousedství. 

 

Politická podpora pro uhelné regiony je pro období 2021–2027 i nadále prioritou, jak 

o tom svědčí navrhované tematické zaměření Evropského fondu pro regionální rozvoj na cíle 

politiky pro inteligentnější a zelenější nízkouhlíkovou Evropu. Komise již zohlednila potřeby 

uhelných regionů při určování investičních priorit pro politiku soudržnosti prostřednictvím 

evropského semestru. Aby bylo možné zacílit zdroje na uhelné regiony, jež 

procházejí transformací, je v rámci programů politiky soudržnosti navrženo vyčlenění zdrojů 

na pomoc regionům při předvídání a zvládání důsledků strukturálních změn. Teprve nyní 

navrhovaný fond pro spravedlivou transformaci, který doplní opatření politiky soudržnosti 

tím, že regionům, které čelí zvláštním problémům při přechodu k uhlíkové neutralitě, 

poskytne další prostředky. O přijetí tohoto návrhu budu osobně usilovat a budu úzce 

spolupracovat s výkonným místopředsedou pro Zelenou dohodu pro Evropu a komisařem pro 

rozpočet a správu. Budu vycházet z rozsáhlých zkušeností, jichž jsme v rámci politiky 

soudržnosti dosáhli s programy zvládání transformace, a to ve spolupráci s regionální a místní 

úrovní. 

 

Iniciativa týkající se zaostávajících regionů (Catch-up Regions) se zaměřuje na málo 

rozvinuté regiony s nízkým růstem. Iniciativa se ve spolupráci se Světovou bankou 

a Společným výzkumným střediskem provádí v Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v 

Chorvatsku a jejím cílem je poskytnout praktickou technickou pomoc při odstraňování 

překážek v oblasti rozvoje. Iniciativa pokrývá širokou škálou oblastí rozvoje, od územního 

plánování až po dopravu, cestovní ruch a inovace. Ačkoli se model provádění v jednotlivých 

členských státech liší (od dlouhodobých programů technické pomoci až po jednodušší 

zásahy), prokázala tato iniciativa svou přidanou hodnotu při přípravě seznamu zahrnutých 

projektů, uplatňování předběžných podmínek a řešení klíčových překážek při provádění v 

souvislosti s právním rámcem.  

 

Pokud jde o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, nebudou existovat žádné 

překážky, pokud jde o podporu projektů ve venkovských oblastech v rámci politiky 

soudržnosti, pokud přispívají k cílům programu. Komise navrhla reformu společné 

zemědělské politiky, která zahrnuje lepší začlenění jejích dvou pilířů do strategických plánů 

společné zemědělské politiky. Takové začlenění by byl obtížnější, kdyby se na Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova vztahovalo nařízení o společných ustanoveních. 

Přestože jsou součástí různých právních předpisů, je velké množství jednotlivých ustanovení 

ve vzájemném souladu.  

 

Členské státy budou muset v dohodě o partnerství uvést, jak bude podpora z politiky 

soudržnosti koordinována s ostatními politikami Unie, včetně zemědělské politiky, 

a strategické plány budou muset ukázat, jak bude zajištěna doplňkovost s fondy působícími 

ve venkovských oblastech.  

 

Existují společná pravidla mimo jiné pro územní rozvoj, komunitně vedený místní rozvoj a 

finanční nástroje. V případě místních iniciativ lze podporu z obou politik EU kombinovat 

v jedné strategii místního rozvoje. To je to, co je pro příjemce skutečně důležité. 
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5. Silný rozpočet pro politiku soudržnosti 

 

Komise navrhla snížit příští dlouhodobý rozpočet politiky soudržnosti o 10 % ve 

srovnání se stávajícím víceletým finančním rámcem, což by snížilo podíl politiky 

soudržnosti v celkovém rozpočtu EU z 34 % na 29 %. Komise navíc navrhla nižší míry 

spolufinancování ze strany EU. Parlament naopak navrhuje zachovat stávající úroveň 

financování a alespoň současnou míru spolufinancování. Jak to vidíte Vy? Budete stát 

na straně Parlamentu, regionů a občanů a bojovat za vysoký rozpočet a postavíte se 

proti jakýmkoli škrtům, které navrhuje Rada? Jak zajistíte schopnost EU reagovat na 

nové výzvy a zachovat dobré výsledky politiky soudržnosti při zvyšování zaměstnanosti, 

růstu a konkurenceschopnosti? Jak hodláte usnadnit včasné provádění politiky v 

programovém období 2021–2027 a zároveň se zaměřit na účinnost, účelnost a kvalitu 

programů a projektů? Jak zajistíte, aby adicionalita politiky soudržnosti byla neustále a 

účinně sledována? 

 

Evropa se potýká s mnoha výzvami: od změny klimatu a technologické změny až po nerovné 

podmínky. Všechny tyto výzvy mají silný regionální a místní rozměr. Vzhledem k rozsahu 

těchto výzev nelze uvažovat o tom, že se v budoucnosti nic nezmění. Evropa musí těmto 

výzvám čelit a zásadní význam má pro dosažení změn právě politika soudržnosti. 

 

V této souvislosti se domnívám, že finanční rámec pro období po roce 2020, který Komise 

navrhla v květnu 2018, je vzhledem ke stávajícím omezením dostačující. Umírněné škrty 

navrhované pro politiku soudržnosti jsou nejlepším možným scénářem, který zohledňuje 

náročné souvislosti, např. brexit či další naléhavé priority pro rozpočet EU. Musíme zajistit, 

aby se zdroje i nadále zaměřovaly na nejchudší členské státy a regiony. Návrh Komise 

zajišťuje, aby se prostředky i nadále výrazně soustředily na nejchudší regiony a členské státy. 

 

Rozdělení zdrojů by rovněž mělo odrážet vývoj rozdílů v Evropě. Je proto logické, 

že v členských státech a regionech, kde došlo k významnému hospodářskému pokroku, se 

podpora v rámci politiky soudržnosti postupně snižuje. Naopak tam, kde se podmínky 

zhoršily, někdy dramaticky, se podpora mírně zvyšuje. Jsem přesvědčena, že díky zavedeným 

modernizačním a zjednodušujícím prvkům a vyššímu pákovému efektu prostřednictvím 

snížených sazeb spolufinancování, většího využívání finančních nástrojů a rychlejšího 

provádění, může mít tato politika v budoucnu ještě větší dopad. 

 

Pokud jde o míry spolufinancování, je důležité poznamenat, že byly zvýšeny v roce 2009, 

tedy v době hospodářské krize, s cílem zajistit kontinuitu investic v regionech, které byly krizí 

těžce zasaženy. Vzhledem ke zlepšení rozpočtových podmínek v celé EU by nyní měly být 

opět sníženy, abychom se vrátili k lepší rovnováze mezi solidaritou a odpovědností. Tento 

pokles zajistí návrat k většímu pocitu odpovědnosti ze strany členských států a příjemců, a tím 

zlepší kvalitu projektů. V neposlední řadě zvýší celkový objem veřejných investic v klíčových 

odvětvích EU, a tím přispěje k vyššímu dopadu politiky soudržnosti. 

 

Nařízení poskytuje flexibilitu pro modulaci sazeb spolufinancování – různé priority mohou 

být spolufinancovány různými sazbami a různými sazbami mohou být spolufinancovány také 

jednotlivé projekty v rámci priorit. Prostřednictvím této flexibility lze řešit územní rozdíly 

nebo různé finanční možnosti příjemců.  

 

Z našich zkušeností z poslední doby, od migrační krize až po hospodářskou změnu, vyplývá, 

že v průběhu 7leté doby trvání programů přirozeně vznikají nové potřeby. V zájmu zajištění 
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flexibility bychom měli mít schéma „programování 5 + 2“: po přijetí původních programů by 

měly být na priority přiděleny jen prostředky odpovídající období 2021–2025. Nechceme 

napevno plánovat investice v podstatě na devítileté období. V roce 2025 proběhne přezkum 

všech programů v polovině období, na jehož základě budou finanční prostředky přiděleny 

na období zbývajících dvou let – 2026 a 2027. Přidělování prostředků bude vycházet 

z výsledků a z výzev, které budou stanoveny během evropského semestru nebo 

podle socioekonomické situace. Zajistíme tak rovnováhu mezi flexibilitou, která je nutná k 

řešení nově se objevujících výzev, a stabilním investičním rámcem. 

 

Pokud jde o jednání spolunormotvůrců o legislativním balíčku týkajícím se politiky 

soudržnosti po roce 2021, musíme naléhavě dosáhnout dohody o všech prvcích nezbytných 

pro programování finančních prostředků (nejpozději do konce roku 2019), abychom 

plánovacím orgánům poskytli jistotu. Pro rychlé a včasné zahájení nových programů je to 

naprosto zásadní. Členské státy a regiony se musí snažit proces programování urychlit. Pokud 

by programy na období 2021–2027 byly v daném období přijaty pozdě, byli by na tom ve 

skutečnosti biti příjemci a občané, a pro ty není zpoždění v jednáních žádnou omluvou. Na 

všech ostatních prvcích bychom se měli dohodnout nejpozději na jaře či v létě 2020, aby byl 

zajištěn včasný vstup nových právních předpisů v platnost. Spolu s mými útvary jsem pevně 

odhodlána učinit vše, co je v našich silách, a urychlit legislativní jednání a poskytnout 

orgánům maximální podporu při plánování finančních prostředků. 

 

Komise rovněž v rámci evropského semestru pro rok 2019 sdělila svá stanoviska k co 

nejlepšímu využití fondů politiky soudržnosti v období 2021–2027. Touto analýzou by se 

členské státy a Komise měly řídit v rámci dialogu o programování fondů. Jsem ráda, že 

všechny členské státy Komisi informovaly o svých plánech programování a že předpokládají 

přijetí svých příslušných dohod o partnerství a operačních programů do konce roku 2020. 

Nyní nadchází konečná fáze jednání spolunormotvůrců, ale členské státy a Komise se již 

pustily do dialogu o nové generaci programů. Budeme usilovat o to, aby výsledkem byly co 

nejkvalitnější programové dokumenty. 

 

Vzhledem k tomu, že Komise je odpovědná za plnění rozpočtu EU (zhruba jedna jeho čtvrtina 

je přidělena regionální politice), zajistím legalitu a správnost výdajů – a vhodné systémy 

finanční kontroly na všech úrovních.  

 

V této souvislosti je mým cílem udržet riziko pro ohlášené výdaje pod 2 %. Jedná se 

o referenční hodnotu stanovenou v nařízení a používanou Evropským účetním dvorem. Budu 

vycházet z nedávného úsilí o řešení chyb v citlivějších oblastech (zadávání veřejných 

zakázek, státní podpora), jednodušší provádění (podpora zjednodušeného vykazování nákladů 

méně náchylného k chybám) a posílení odpovědnosti programových orgánů a celkového 

modelu míry jistoty.  

 

Pokud jde o adicionalitu, bylo v současném programovém období 2014–2020 její ověřování 

zjednodušeno a sladěno s procesem správy ekonomických záležitostí. Ověřování adicionality 

(zejména na úrovni (méně rozvinutých) regionů) je však stále dosti složitou a spíše technickou 

otázkou, jež vyžaduje značné zdroje jak na straně Komise, tak na straně členských států. 

Kromě toho se týká pouze části členských států.  

 

Proto, a také vzhledem k tomu, že Komise navrhuje zvýšit míru spolufinancování našich 

programů ze strany členských států, se již adicionalita nebude formálně ověřovat. Návrh 

Komise na příští období financování s takovou právní povinností nepočítá. Členské státy jsou 
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nadále povinny mobilizovat přiměřenou úroveň veřejné nebo soukromé vnitrostátní podpory, 

aby bylo zajištěno dodržování zásady spolufinancování: prostředky z fondů by neměly 

snižovat výši vnitrostátní podpory. S ohledem na posílený investiční rozměr evropského 

semestru budeme i nadále sledovat vývoj veřejných investic v členských státech v rámci 

procesu evropského semestru, a to především proto, aby byla zachována dostatečná úroveň 

vnitrostátních veřejných investic. 

 

 

6. Podmíněnost 

 

Současná politika soudržnosti zahrnuje řadu opatření spojených s řádnou správou 

ekonomických záležitostí. Komise navrhuje, aby byla tato opatření zachována i v 

budoucí politice a aby se posílilo dodržování hodnot EU. Jaký je Váš postoj k této 

záležitosti? Jak zajistíte, aby tato opatření neměla nepříznivý vliv na cíle politiky 

soudržnosti, pokud regiony mají pouze omezený vliv na to, jak jejich centrální vlády 

jednají? Jaký je Váš pohled na vztah mezi politikou soudržnosti a evropským 

semestrem? 

 

Oblast zdravé fiskální a hospodářské politiky. Je důležitou podmínkou pro udržitelný 

hospodářský růst a zaměstnanost, zajišťuje příznivé prostředí pro investice a je předpokladem 

účinné politiky soudržnosti.  

 

Jakákoli podmíněnost musí být přiměřená a musí zohledňovat hospodářskou a sociální situaci 

každého členského státu. Makroekonomická podmíněnost byla důležitým odrazujícím 

prostředkem a byla používána velmi obezřetně, neboť platby nebyly v praxi nikdy 

pozastaveny. Pozastavení plateb bude krajním řešením: v případě závažného nesouladu, 

a pokud členský stát navzdory opakovaným žádostem nepřijme nezbytná opatření, což by 

opodstatňovalo opatření s okamžitým účinkem. Existují různé záruky toho, aby 

makroekonomická podmíněnost nebyla kontraproduktivní. Pozastavení musí zohledňovat 

proporcionalitu, rovné zacházení s členskými státy a hospodářskou a sociální situaci. Na 

období 2021–2027 navrhuje Komise další ochranné opatření: Komise může Radě navrhnout, 

aby zrušila pozastavení plateb z důvodu výjimečných hospodářských okolností nebo 

na základě odůvodněné žádosti dotčeného členského státu. 

 

Podle návrhu Komise bude Parlament do celého procesu úzce zapojen: bude informován 

o provádění tohoto článku. Evropský parlament bude okamžitě informován zejména 

v případě, že se některý z těchto případů bude týkat některého členského státu, což může vést 

k pozastavení financování, a také o příslušných fondech a programech. Evropský parlament 

může Komisi kdykoli vyzvat ke strukturovanému dialogu. 

 

Dodržování zásad právního státu je nezbytným předpokladem pro důvěru, že výdaje EU v 

členských státech jsou účinně a dostatečně chráněny. Kromě obecné odpovědnosti všech 

orgánů EU a všech členských států, pokud jde o dodržování zásad právního státu, má Unie 

také konkrétnější povinnost zajistit, aby byl řádně chráněn rozpočet Unie.  

 

Komise proto navrhla zvláštní právní předpisy na ochranu rozpočtu Unie v případě 

všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. Jde o to, že pokud 

Komise na základě objektivních skutečností stanoví, že není dodržována zásada právního 

státu a že to představuje riziko pro rozpočet Unie, navrhne přiměřená opatření, jež Rada 
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přijme obrácenou kvalifikovanou většinou (tj. opatření jsou přijata, pokud je kvalifikovaná 

většina nezamítne).  

 

Komise může zejména navrhnout pozastavení nebo snížení plateb a/nebo závazků týkajících 

se finančních prostředků v rámci sdíleného řízení s členskými státy. U jiných nástrojů EU 

mohou být platby a závazky pozastaveny jen tehdy, je-li příjemcem vládní subjekt. 

 

Navrhovaný mechanismus by neměl vliv na jednotlivé příjemce finančních prostředků EU, 

protože ti nemohou být odpovědní za celkové fungování právního státu. Členské státy by byly 

i nadále povinny provádět dotčené programy a provádět platby příjemcům. Rovněž je důležité 

zdůraznit, že cílem tohoto návrhu není trestat členské státy, ale chránit peníze daňových 

poplatníků EU a zajistit, aby byly dobře vynakládány ve prospěch občanů v dotčených 

členských státech.  

 

Návrh je součástí návrhů příštího víceletého finančního rámce.  

 

Silnější vazba mezi evropským semestrem a fondy politiky soudržnosti povede k lepšímu 

programování, a tedy lepším a cílenějším investicím, které v dlouhodobém horizontu vyústí 

ve vyšší produktivitu, růst, zaměstnanost a soudržnost. 

 

Propojení politiky soudržnosti s evropským semestrem bylo dále posíleno, přičemž zprávy 

o jednotlivých zemích za rok 2019 popisují investiční priority jednotlivých členských států 

a doporučení pro jednotlivé země související s investicemi. Kromě toho, jak je uvedeno výše, 

„programování 5 + 2“ navržené Komisí na období 2021–2027 znamená přezkum všech 

programů v polovině období v roce 2025, v jehož důsledku by přidělené finanční prostředky 

na poslední dva roky (2026 a 2027) byly určeny na priority programu. Takové přidělování 

prostředků by vycházelo z výsledků a z výzev, které budou stanoveny během evropského 

semestru, nebo podle socioekonomické situace. Záměrem je, aby tento mechanismus 

zajišťoval příslušnou rovnováhu mezi flexibilitou, která je nutná k řešení nově se objevujících 

výzev, a stabilním investičním rámcem. 

 

A co je ještě důležité: v rámci evropského semestru získaly investice na významu, a lépe tak 

zohledňují rozdíly mezi regiony. Příloha D ve zprávách o jednotlivých zemích pro rok 2019 

představuje výchozí bod pro diskusi, jednání a vzájemné hodnocení, aniž by se zaváděla 

nějaká strategie. Doporučení pro jednotlivé země týkající se investic stanoví kritéria pro 

programování. U hlavních přijímajících zemí zjistila Komise širokou škálu investičních 

potřeb, zatímco u více rozvinutých zemí s omezeným rozpočtem se investice soustředí na dva 

politické cíle. 

 

 

7. Politika soudržnosti a reformy 

 

Budete odpovídat za politiku soudržnosti a reformy, a to jak pro GŘ pro regionální a 

městskou politiku (GŘ REGIO), tak pro nové GŘ pro podporu strukturálních reforem. 

Jak nahlížíte na svou roli s ohledem na různost zaměření těchto dvou generálních 

ředitelství? Jaký je Váš pohled na vztah mezi politikou soudržnosti a prováděním 

strukturálních reforem? Ke které z těchto oblastí politiky budete při své práci 

přistupovat prioritně? Jak bude činnost nového GŘ financována? Jak zajistíte, aby 

prostředky z Fondu soudržnosti nebyly odkloněny na provádění strukturálních 

reforem? 
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Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie a snižování rozdílů mezi regiony je 

jedním z hlavních cílů Unie. Dosáhli jsme již pozoruhodných úspěchů. Členské státy střední 

a východní Evropy od svého přistoupení k Evropské unii kráčejí ve stopách Irska, Řecka, 

Španělska a Portugalska a výrazně snížily své rozdíly oproti zbytku Evropy. Fondy politiky 

soudržnosti hrály a budou i nadále hrát v tomto procesu velmi důležitou úlohu. Nicméně mezi 

regiony a zeměmi přetrvávají značné rozdíly. Členské státy a regiony se navzdory podobným 

přídělům finančních prostředků rozvíjejí naprosto různě. Některé regiony ztráty velmi rychle 

dohnaly, zatímco jiné zůstaly pozadu. 

 

K dosažení udržitelného rozvoje samotné investice nestačí. Velmi důležitá je také správa věcí 

veřejných a rámcové podmínky. Tyto prvky vyžadují provedení strukturálních reforem. 

Vzhledem k tomu, že se regiony a země rozvíjejí, je důležité, aby se rozvíjely také způsoby, 

jimiž je organizováno jejich hospodářství. To mám na mysli, když mluvím o strukturálních 

reformách. Jedná se o optimalizaci rozpočtových výdajů, zlepšení podmínek na trhu práce, 

modernizaci institucí s cílem zajistit lepší poskytování veřejných služeb, zlepšení způsobu 

organizace nemocnic, škol a univerzit, vytvoření předvídatelných regulačních rámců a 

rámců dohledu, které ochrání klíčové veřejné zájmy, a současně vytvoření atraktivního 

podnikatelského prostředí pro investice, hospodářský růst a vznik pracovních míst.  

 

Proto existuje silná komplementarita mezi politikou soudržnosti a strukturálními reformami. 

Strukturální reformy mohou přispět k posílení rámcových podmínek nezbytných pro 

využívání fondů politiky soudržnosti a podpořit hospodářskou a sociální konvergenci. 

Investice a reformy jsou dvě strany téže mince. Vzájemně se posilují a jsou stejně důležité.  

 

Politika soudržnosti nabízela v průběhu let odborné znalosti v oblasti transformace, 

strukturální transformace a pomohla vytvořit podmínky pro investice podporující růst, a to 

prostřednictvím předběžných podmínek (základních podmínek). Posílená vazba na evropský 

semestr dále posílí úlohu politiky soudržnosti, pokud jde o umožnění strukturální změny 

a reforem. Klíčovým výchozím bodem pro programování fondů jsou zprávy o jednotlivých 

zemích pro rok 2019 a doporučení pro jednotlivé země.  

 

V květnu 2018 předložila Komise legislativní návrh programu na podporu reforem jakožto 

součást nového víceletého finančního rámce. Právní základ tohoto legislativního návrhu spadá 

do kapitoly Smlouvy týkající se soudržnosti (čl. 175 třetí pododstavec Smlouvy o fungování 

Evropské unie). Program by byl hlavním zdrojem financování činnosti nového Generálního 

ředitelství pro podporu strukturálních reforem. Díky němu by mohl nový útvar i nadále 

členským státům poskytovat technickou podporu a doplňovat ji významnou finanční 

podporou reforem a investic. Aby se zajistila součinnost a maximalizovala účinnost 

programu, bude program na podporu reforem (a zejména nástroj pro provádění reforem 

a rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu) v souladu 

s evropským semestrem.  

 

Všechny výše uvedené skutečnosti umožní, aby program strukturálních reforem EU zohlednil 

cíle EU v oblasti soudržnosti prostřednictvím širšího zapojení a odpovědnosti členských států 

a regionů při navrhování, provádění a monitorování strukturálních reforem, přičemž bude 

zajištěno, aby se finanční podpora zaměřila na nejvýznamnější reformy v každém členském 

státě. 

 

Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku a Útvar na podporu strukturálních 

reforem již nyní úzce spolupracují a doplňují se. Tuto spolupráci chci dále posílit. Zajistím, 
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aby se činnosti těchto útvarů Komise beze zbytku doplňovaly, aby tak docházelo k co 

nejúčinnějšímu využití našich unijních fondů, a to v rámci společného úsilí o podporu 

členských států a jejich regionů. V mnoha oblastech se soudržnost a reformy přirozeně 

doplňují, a to v oblastech sahajících od zdravotní péče a výzkumu/vysokoškolského 

vzdělávání, přes služby na podporu podnikání či účinnost veřejné správy až po udržitelnost 

infrastruktury.  

 

Všechny tyto finanční prostředky budu pečlivě sledovat, aby byla zajištěna soudržnost a úzká 

koordinace. Zajistím, aby všechny složky programu na podporu reforem a politiky 

soudržnosti podporovaly cíle konvergence a konkurenceschopnosti tak, aby se při této 

podpoře doplňovaly.  

 

Všichni máme společný cíl: žádný region ani občan nesmí zůstat stranou. Tohoto cíle lépe 

dosáhneme, pokud prostřednictvím nových nástrojů navržených Komisí zajistíme 

doplňkovost mezi strukturálními reformami a politikou soudržnosti. 

 

 

 


