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Ve Vídni se otevírá kancelář
iniciativy JASPERS
Evropská komise, Evropská investiční
banka a Evropská banka pro obnovu
a rozvoj otevřely společně regionální
kancelář JASPERS ve Vídni. Jde o
druhou ze tří regionálních kanceláří
JASPERS, které partneři hodlají otevřít
(jedna kancelář již byla otevřená ve
Varšavě a otevření další se plánuje
v Bukurešti). Vídeňská kancelář bude
pomáhat úřadům v České republice,
Maďarsku, Slovensku a Slovinsku
s přípravou vysoce kvalitních projektů
v rámci strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti.
http://www.eib.europa.eu/news/
press/press.asp?press=3274

Hodnocení programů
strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti
„Orientační pokyny k metodám
hodnocení: Hodnocení během
programového období” je
dokumentem č. 5 v řadě pracovních
dokumentů, které vypracovalo
společně GŘ pro regionální politiku
a GŘ pro Zaměstnanost. Cílem
dokumentu je poskytnout
metodologické pokyny pro
hodnocení programů v rámci
strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti během období 2007–13.
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoﬃc/2007/working/
wd5_ongoing_en.pdf

Překlenutí propasti v
širokopásmovém připojení
Přibližně 780 osob se zúčastnilo
konference „Překlenutí propasti
v širokopásmovém připojení”, která se
konala 14. a 15. května v Bruselu.
Účastníci během dvou dnů posuzovali,
jak by se mohly informační technologie
lépe využívat na podporu regionálního
a místního rozvoje a jak by šlo zlepšit
atraktivnost málo rozvinutých regionů
a venkovských oblastí. Účastníci také
vybrali vítěze soutěže „European 2007
Broadband Project Awards” (Evropské
ceny za Širokopásmový projekt 2007).
http://ec.europa.eu/information_
society/events/broadband_gap_
2007/index_en.htm

Pohraniční a přeshraniční
spolupráce
Mission Opérationnelle Transfrontalière
(MOT) pořádá za podpory GŘ pro
regionální politiku 8. a 9. listopadu
evropskou konferenci v Lille na téma
„Přeshraniční oblasti: každodenní
Evropa”. Konference, na které se počítá
s účastí více než 800 osob, se bude
věnovat politickým a provozním
otázkám spojeným s přeshraniční
spoluprací a budoucnosti teritoriální
spolupráce v Evropě.
http://www.espacestransfrontaliers.eu/
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Přizpůsobení, klíč k úspěchu politiky soudržnosti
Politika soudržnosti již prokázala schopnost podporovat regionální rozvoj a soudržnost v EU, ale
v nadcházejících letech bude čelit novým výzvám, které vyžadují novou debatu o jejím
budoucím smě řování.
To je hlavním zjištěním Čtvrté zprávy Evropské komise o hospodářské a sociální soudržnosti, která byla
zveřejněna 30. května. Zpráva, nazvaná „Rostoucí regiony, rostoucí Evropa”, přináší první hospodářské,
sociální a teritoriální hodnocení rozšířené Unie s 27
členskými státy a 268 regiony.
Obsahuje detailní analýzu současného stavu regionů
EU z hlediska HDP, produktivity a zaměstnanosti,
a pojmenovává řadu výzev, se kterými budou členské
státy a regiony konfrontovány v nadcházejících letech. Současně přináší první hodnocení dopadu evropské politiky soudržnosti během programového
období 2000–2006 a příprav po nové období 2007–
2013. Zpráva je rozdělena do čtyř částí:
1. Hospodářská, sociální a teritoriální situace
a trendy v členských státech a regionech EU-27:
Analýza ukazuje, že se v poslední dekádě v EU snížily rozdíly v příjmech a zaměstnanosti, stále ale
existuje velký deﬁcit, zejména mezi starými a novými členskými státy, které budou vyžadovat
dlouhodobou snahu.
2. Dopad politiky soudržnosti: Jedním ze závěrů
zprávy je, že v období 2000-06 politika soudržnosti EU měla přímý dopad na regionální soudržnost
a zaměstnanost a přispěla k nárůstu HDP o 2,8 %
v Řecku a o 2,0 % v Portugalsku. Podle předběžných odhadů přispěje k nárůstu HDP o přibližně
8,5 % v Litvě, Lotyšsku a České republice a o přibližně 5,5 % v Polsku.
3. Národní politiky a soudržnost: Zpráva upozorňuje na to, že zatímco veřejné investice v posledních letech v EU poklesly, rozhodování a správa
veřejných investic je stoupající měrou decentralizována na regionální a místní úroveň. V letech
2000 a 2005 se veřejné výdaje na těchto úrovních
zvýšily o 3,6 % ročně, což je rychleji než HDP (1,7 %)
a celkové veřejné výdaje (2,4 %).
4. Politiky Společenství a soudržnost: Zpráva
ukazuje, že různé politiky soudržnosti – věda

a výzkum a inovace, zemědělství, konkurence a
státní pomoc – napomáhají zvýšit efektivitu politiky soudržnosti, ale naznačuje, že by se měla v budoucnu lépe využívat koordinace mezi nimi.
Komisařka EU pro regionální rozvoj Danuta Hübner
při předkládání zprávy uvedla, že politika soudržnosti EU „ukázala svou schopnost přizpůsobit se
změněným okolnostem“, ale varovala, že EU by
měla v nadcházejícím období dál čelit novým výzvám, včetně toho, že „pokles počtu obyvatel, ke
kterému začne kolem roku 2020 docházet a ke kterému již v mnoha regionech dochází, zvýší hospodářský tlak ze strany světových konkurentů, kdy
dojde ke zvýšení cen energií, klimatickým změnám
a sociální polarizaci.”
Se zveřejněním Čtvrté zprávy o soudržnosti tudíž
Komise zahájila debatu o tom, jak se má politika
soudržnosti co nejlépe rozvíjet, aby tyto výzvy
uspokojila. Během let 2007 a 2008 bude Komise
pracovat na přístupu k přezkumu rozpočtu 2008/
2009. Fórum o soudržnosti, které se bude konat ve
dnech 27.–28. září, poskytne první příležitost o nich
diskutovat se všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Fórum se zaměří především na několik klíčových otázek jako:
1. Jaké poučení lze vyvodit ze zkušeností s přípravou
programů na období 2007–2013?
2. Do jaké míry je v této souvislosti a s ohledem na
analýzu uvedenou v této zprávě politika soudržnosti přizpůsobena novým výzvám, jimž budou
v příštích letech čelit evropské regiony?
3. Jak může politika soudržnosti dále rozvíjet integrovaný a ﬂexibilnější přístup k rozvoji/růstu a zaměstnanosti v tomto novém kontextu?
4. Jak lze ve světle předchozích otázek zhodnotit
systém řízení politiky na období 2007–2013?
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoﬃc/
oﬃcial/reports/cohesion4/index_cs.htm
KN-AB-07-158-CS-C
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Uvolnění potenciálu regionů a měst
Ministři EU pro rozvoj měst a teritoriální soudržnost přijali na neoﬁciálním setkání, které se konalo 24. a 25. května v Lipsku, dva
klíčové politické dokumenty zaměřené na posílení role regionů a měst v podpoře hospodářského růstu a vytváření pracovních
míst v Evropě.
Dokumenty, nazvané „Územní program EU” a „Lipská charta o trvale
udržitelných evropských městech”, požadují lepší uznání rozmanitosti
a identity evropských regionů a měst, jejich vyšší zapojení do formulování politiky na úrovni EU a podpory trvale udržitelného růstu a vytváření
pracovních míst.
Územní program obhajuje výhody integrované politiky územního rozvoje. Do budoucna volá po větší spolupráci a vytváření sítí v oblasti
územních otázek včetně politiky trvalého hospodářského růstu a trhu
práce, vytváření sítí mezi městskými regiony a moderním chápáním
městského a územního rozvoje, do kterého se zapojí široká škála regionálních a místních subjektů.

zdůrazňuje významnou úlohu měst, která jsou domovem pro více než
60 % obyvatel EU a vytvářejí 75-85 % HDP EU, a ukazuje na potřebu
vyšší podpory městům při řešení problémů sociálního vyčlenění, strukturálních změn, stárnutí, klimatických změn a mobility.
Ministři v Chartě předkládají ideální model „Evropského města” 21. století a schvalují společnou strategii pro „integrovanou” politiku rozvoje
měst, která se zaměřuje na oživení center měst a zanedbaných předměstí, čistou městskou dopravu a integraci přistěhovalců.
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_995333/Leipzig-Charter-on-Sus
tainable-European-Cities-ﬁnal-draft-2-May-2007.pdf

Při přípravě Lipské charty se ministři EU poprvé dohodli na společných
principech a položili tak základy nové městské politiky v Evropě. Charta

Požadavek větších příspěvků na zlepšení úrovně bydlení a regionů
Evropský parlament přijal dne 10. května dvě zprávy „z vlastní iniciativy” o regionální politice, které požadují vyšší ﬁnanční
příspěvky na zlepšení úrovně bydlení a regionů.
První zpráva, kterou vypracoval Alfonso Andria (ADLE, Itálie) se týká nárůstu problémů s přístupem k vhodnému, cenově dostupnému bydlení
v EU, které má podle zprávy přímý dopad na občany, kdy omezuje jejich
možnosti sociální integrace a mobility v městských i venkovských oblastech. Zpráva upozorňuje na to, že v nových členských státech jsou v současné době k dispozici ﬁnance EU na pomoc s obnovou a přestavbou
bydlení a navrhuje, aby se tato možnost rozšířila od roku 2009 i na starší
členské státy (EU-15).

aby zvýšily na nejvyšší míru přístup k práci založené na informačních
a komunikačních strategiích, podpořily rozvoj uskupení („clusters”)
a poskytly komplexní podporu malým a středním podnikům.
Požaduje rovněž po členských státech, aby podpořily spolupráci zakládáním evropských technologických platforem a volá po ﬁnančních
mechanismech, které pokryjí skutečné potřeby a poukazuje na potřebu
propagace ﬁnančních iniciativ ES/EIB/EIF JASPERS, JEREMIE a JESSICA na
regionální úrovni.

Zpráva, kterou Parlament schválil, obhajuje stanovení minimálních ukazatelů kvality v EU, které budou deﬁnovat „vhodné bydlení”, posílí právo
na užitek z bydlení, aby se ulehčila mobilita pracujících, a aby města získala lepší postavení při plánování a řízení využití strukturálních fondů na
projekty bydlení.

Zpráva – Andria:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596478 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06417- 09 - 05-2007-2007-false/
default_cs.htm

Druhou zprávu, jejímž autorem je Mieczyslaw Edmund Janowski (UEN,
Polsko), přijal Parlament na plenárním zasedání 10. května. Zaměřuje se
na příspěvek regionální politiky na inovační schopnost EU. Zpráva požaduje po členských státech, Komisi a regionálních a místních úřadech,

Zpráva - Janowski:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596479 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06419 - 09 - 05-2007-2007-false/
default_cs.htm

OPEN DAYS: 212 partnerů mezi regiony a městy
Rekordních 212 úřadů zastupujících evropské regiony a města z 33 zemí, jež mají sídlo v Bruselu, podepsalo oﬁciální
partnerskou smlouvu v rámci „OPEN DAYS 2007 – Evropský týden regionů a měst”. Letošní akce, kterou opět zorganizuje společně Evropská komise a Výbor regionů, se bude konat od 8. do 11. října v Bruselu. Informační zpravodaj o akci
OPEN DAYS 2007 je již k dispozici on-line a nabízí čtyři strany plné užitečných informací:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/doc/pdf/newsletter_1.pdf
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