Strukturální politika v období 2014–2020 – návrh
nařízení vztahujícího se na všechny strukturální nástroje
EU
Shrnutí pro veřejnost
O CO SE JEDNÁ?
Evropská komise ve svých návrzích finančního rámce pro období 2014–2020 (z června 2011):

•

rozhodla, že základními prvky finančního balíčku na období 2014–20 i nadále zůstanou
politika soudržnosti, rozvoj venkova a námořní a rybářská politika, jelikož sehrávají klíčovou
roli v plnění cílů strategie Evropa 2020

•

navrhla, aby se strukturální politiky při financování zaměřovaly na menší počet priorit, které
však mají úzkou souvislost se strategií Evropa 2020, aby se soustředily na podávání
výsledků, sledovaly pokrok v plnění dohodnutých cílů a aby se zjednodušila jejich realizace.

Komise nyní podává návrh nařízení, které se týká všech nástrojů financování strukturální politiky.

• První část návrhu stanoví společná pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský

sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) a
Evropský námořní a rybářský fond (EMFF). Cílem je zvýšit soudržnost mezi těmito nástroji a
zvýšit tak jejich společný dopad.

•

Druhá část stanoví společná pravidla pro hlavní fondy, jejichž prostřednictvím se uskutečňují
cíle politiky soudržnosti: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond
(ESF) a Fond soudržnosti.

PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ A JAK?

•

Z opatření strukturální politiky budou mít prospěch všechny státy a regiony EU. Výše podpory
pro jednotlivé regiony bude záviset na stupni jejich hospodářského rozvoje (HDP na
obyvatele).

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU?

•

Prostřednictvím strukturálních programů nabývají priority stanovené na úrovni EU podobu
reálných opatření v jednotlivých státech a regionech. Do realizace evropských cílů je proto
nutné zapojit všechny správní orgány na různých úrovních.

•

Politika soudržnosti poskytuje základní veřejné statky EU, které státům a regionům Unie
umožňují soustředit zdroje na zvýšení hospodářské, sociální a územní soudržnosti a plnění
cílů strategie Evropa 2020.

•

V Unii existují velmi silné přeshraniční vazby. Politika soudržnosti se snaží tyto vazby mezi
ekonomicky silnějšími a slabšími oblastmi posilovat a maximalizovat tak efekt přelévání
z regionů generujících růst do sousedních oblastí.

CO SE PŘESNĚ ZMĚNÍ?
•

Návrh má za cíl zvýšit účinnost a účelnost strukturálních nástrojů, které jsou v současném
hospodářském a fiskálním prostředí obzvláště důležité.

•

Stanoví společný strategický rámec pro všechny fondy, tj. ERDF, ESF, CF, EAFRD a EMFF.
Finanční prostředky budou vynakládány jednotným způsobem a budou sloužit k plnění
společných cílů.

•

Mezi Komisí a jednotlivými státy EU bude uzavřena smlouva o partnerství, ve které budou
uvedeny všechny závazky, které daný stát v oblasti plnění evropských cílů a úkolů přijal.

•

Vyplacení peněžních prostředků bude podmíněno zavedením vyhovujícího strategického,
regulačního a institucionálního rámce, který bude garantovat efektivní využití finančních
zdrojů. Další zdroje budou uvolněny na základě předložených výsledků. Budou rovněž přijata
opatření, která zajistí, aby špatná makrofiskální politika neohrozila efektivitu využívání
finančních prostředků.

•

Dojde ke zjednodušení postupů, a pokud možno i k jejich digitalizaci. Rovněž bude
provedena harmonizace pravidel pro získávání finančních prostředků z nástrojů EU. To
umožní snížit náklady.

KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH PRAVDĚPODOBNĚ V PLATNOST?

•

Návrh Komise bude projednán s představiteli států EU a s Evropským parlamentem. Měl by
vstoupit v platnost v roce 2013.
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