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SPOLEČNÁ DEKLARACE 

zemí Visegrádské skupiny a Slovinska k návrhům 
legislativního balíčku Evropské komise pro budoucí 

kohezní politiku  

 

Ministři odpovědní za kohezní politiku zemí Visegrádské skupiny a Slovinska se setkali dne 
22. března 2012 v Praze, aby prodiskutovali možná zlepšení legislativního rámce budoucí 
kohezní politiky, navrženého a zveřejněného Komisí dne 6. října 2011. Setkání se také 
účastnili komisař pro regionální rozvoj a komisař pro zaměstnanost, sociální otázky 
a začleňování.  

V NÁVAZNOSTI na závěry Rady k Páté zprávě o hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, schválené Radou pro obecné záležitosti (“GAC”) během maďarského EU 
předsednictví dne 21. února 2011, Non-paper předsednictví V4 k pozici kohezní politiky 
v příštím víceletém finančním rámci, předloženém na GAC věnované kohezní politice během 
polského EU předsednictví dne 16. prosince 2011, ministři zemí Visegrádské skupiny 
a Slovinska SE SHODLI na následujícím:  

 

Záležitosti související s víceletým finančním rámcem  

1. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko SOUHLASÍ, že kohezní politika musí zůstat 
silnou a nezávislou politikou EU vytvářející růst a pracovní místa a POVAŽUJÍ tuto 
politiku za jednu z hlavních priorit při vyjednávání víceletého finančního rámce. Mělo by 
být zabráněno jakémukoliv významnému poklesu úrovně financování EU fondů tak, aby 
se co nejlépe využil územní potenciál regionů EU. 

2. Dodržování odpovědných rozpočtů a fiskálních politik v členských státech EU je pro 
udržitelný ekonomický růst a rozvoj zásadní. Nicméně, země Visegrádské skupiny 
a Slovinsko SDÍLÍ OBAVY o možném dopadu makroekonomických kondicionalit, 
navržených Komisí, na efektivnost a účinnost kohezní politiky.  

3. S cílem maximalizovat dopad fondů Společného strategického rámce (“SSR”) v době 
rozpočtového omezení a konsolidačního úsilí země Visegrádské skupiny a Slovinsko 
ZDŮRAZŇUJÍ, že stávající ustanovení o způsobilosti DPH, jak je stanoveno pro fondy 
v rámci kohezní politiky, by mělo být zachováno a rozšířeno na všechny fondy SSR.  

4. Zatímco země Visegrádské skupiny a Slovinsko PODPORUJÍ fondy SSR orientované na 
výsledek, POŽADUJÍ zároveň větší flexibilitu v implementaci, umožňující dosahování 
lepších výsledků; např. aplikace pravidla automatického zrušení závazku by měla být, ve 
srovnání s navrhovanými ustanoveními více flexibilní. 

5. Fond soudržnosti je jedním z hlavních nástrojů EU ke snížení územních disparit 
v Evropě, pokud se jedná o podporu dopravní a environmentální infrastruktury a činnost 
v rámci systému sdíleného řízení. V tomto ohledu země Visegrádské skupiny, bez 
předjímání diskuze o Nástroji k propojení Evropy, VYJADŘUJÍ SVŮJ NESOUHLAS 
s navrženým převodem 10 miliard EUR z rozpočtu Fondu soudržnosti do Nástroje 
k propojení Evropy s odlišnými cíli a pravidly.   

6. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko SDÍLEJÍ společné zájmy z hlediska 
koncentrování prostředků SSR na méně vyspělé členské státy a regiony. Tyto země – 
zatímco TRVAJÍ na tom, že taková řešení by neměla být prováděna na úkor méně 
rozvinutých členských zemí a regionů – také UZNÁVAJÍ potřebu navrhovaného řešení 
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ve formě záchranné sítě, podle kterého by bývalý konvergenční region dosahující více 
než 75 % HDP/obyvatele průměru EU obdržel v příštím programovém období nejméně 
2/3 podpory, kterou získává v současném období.  

 

 

Strategické a programové aspekty  

7. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko VÍTAJÍ návrhy Komise týkající se strategického 
přístupu napříč všemi fondy SSR, včetně harmonizace pravidel. Nicméně, je dále nutné 
snížit požadavky na předkládání zpráv, monitorování a hodnocení, které přinášejí další 
administrativní zátěž na implementující orgány, stejně jako na příjemce. Měla by být 
posílena role a odpovědnost evropského zákonodárce ve všech částech legislativního 
balíčku tak, aby byla zajištěna právní jistota a jednotný výklad pravidel.  

8. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko SOUHLASÍ, že SSR by měl poskytnout jasný 
mechanismus koordinace na úrovni EU mezi fondy a uvést, jak přenést cíle Strategie 
Evropa 2020 do evropského, národního a regionálního kontextu. Tento mechanismus by 
neměl předem určovat intervence jednotlivých členských států, protože ty by měly 
vycházet ze specifických národních, regionálních a místních rozvojových potenciálů 
a potřeb. Celá struktura strategických a programových dokumentů musí brát také 
v úvahu institucionální struktury v jednotlivých členských státech.  

9. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko UZNÁVAJÍ potřebnost užší koordinace mezi 
Strategií Evropa 2020 a kohezní politikou. Tyto země UPOZORŇUJÍ na to, že výdaje na 
kohezní politiku a Národní programy reforem mohou působit efektivně, jen pokud jsou 
v souladu.  Proto tyto země VYZÝVAJÍ Komisi, aby byla více konzistentní v přístupu k 
Národním programům reforem z hlediska kohezní politiky. Kromě toho jsou tyto země 
PŘESVĚDČENY, že cyklus ročního Evropského semestru by neměl vytvářet nestabilní 
prostředí pro intervence kohezní politiky tím, že bude vyžadovat časté přeprogramování. 
Takový přístup by negativně ovlivnil výkonnost programů, stejně jako by ohrozil 
dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů programů SSR. Navíc, ani Národní 
programy reforem, ani Specifická doporučení Rady nejsou jedinými srovnávacími 
ukazateli správného nasměrování programů a měly by být využity pouze v rozsahu, ve 
kterém je odpovědné členské státy považují za relevantní pro obsah programů.     

10. Pokud jde o tematickou koncentraci, země Visegrádské skupiny a Slovinsko SOUHLASÍ 
s potřebou koncentrovat prostředky kohezní politiky na omezený počet priorit; nicméně 
ZDŮRAZŇUJÍ, že metodologie tak, jak je navržena Komisí, zaslouží ještě další diskusi.  

11. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko ZDŮRAZŇUJÍ potřebu zamezit všem 
potenciálním duplikacím a překryvům mezi Dohodou o partnerství a programy. Hlavní 
úlohou Dohody o partnerství je stanovit tematické cíle vybrané příslušným členským 
státem, přičemž konkrétní a specifická řešení, jak těchto cílů dosáhnout, by měla být 
specifikována v programech. Tyto země také ZDŮRAZŇUJÍ, že je třeba, aby Komise 
dále upřesnila, jak může být implementován a podporován územní přístup; např. 
prostřednictvím Integrovaných územních investic, Místního rozvoje se zapojením 
místních komunit nebo strategiemi udržitelného městského rozvoje v budoucích 
programech.     

12. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko ZDŮRAZŇUJÍ integrovaný přístup jako klíčový 
princip pro programování a implementaci fondů SSR. Strategie financování by neměly 
končit na administrativní hranici, ale spíše by měly být implementovány napříč fondy, 
programy nebo kategoriemi regionů a tím by mohly být poměrně financovány z několika 
programů současně.  
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13. Pravidla programování by měla zajistit dostatečnou pružnost, která reflektuje rozmanitost 
a různé výchozí pozice jednotlivých regionů EU, jejich rozdílné institucionální uspořádání 
a která zároveň zavede politický rámec schopný účinně řešit jejich rozvojové možnosti 
a potřeby. Kromě toho by budoucí pravidla pro implementaci kohezní politiky měla brát 
v úvahu rozdíly uvnitř regionů a především zvláštní roli regionů s hlavním městem, které 
jsou v některých členských státech taženy na jedné straně póly růstu s efektem okolního 
rozvoje a na straně druhé bržděny podprůměrnými oblastmi. Země Visegrádské skupiny 
a Slovinsko tudíž VYZÝVAJÍ Komisi, aby pro tyto regiony hledala flexibilní řešení 
podle přidělených finančních prostředkům a podle mechanismu tematické koncentrace 
tak, aby nebylo ohroženo dosažení dohodnutých národních cílů a cílů Strategie Evropa 
2020.  

14. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko PODPORUJÍ koncept ex-ante kondicionalit jako 
nutného předpokladu pro efektivní využívání fondů SSR.  Koncept by měl být založen na 
shromážděných zkušenostech a využívat spíše pozitivní stimuly než sankce. Aby nebylo 
zasahováno do kompetencí členských států, je nutné použít pouze takové ex-ante 
kondicionality, které jsou přímo a reálně navázány na investiční priority vybrané 
členskými státy a které mají přímý vliv na efektivní a účinnou implementaci fondového 
fianncování. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko VÍTAJÍ významný postup dosažený 
na toto téma během dánského předsednictví. 

15. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko ZDŮRAZŇUJÍ význam využívání spíše 
preventivních opatření v průběhu implementace namísto finančních korekcí na konci 
programového období.   

 

Implementační aspekty  

16. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko VYJADŘUJÍ ZÁSADNÍ VÝHRADU k návrhu 
Komise týkajícímu se nového řízení a kontrolních struktur, zejména pak nového 
akreditačního a ročního systému. Návrhy Komise ani nezjednodušují implementační 
systém ani nepřinášejí členským státům a příjemcům skutečnou přidanou hodnotu. Čisté 
korekce jako součást ročního zúčtování znamenají jak potenciální snížení prostředků 
fondů SSR, což povede ke snížení výsledků dosahovaných intervencemi, tak potřebu 
vytvořit restriktivní a náročný kontrolní systém, který bude mít za následek nárůst 
administrativní zátěže.  

17. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko VÍTAJÍ návrhy Komise na zjednodušení 
implementace. Nicméně, je nutné další úsilí o zjednodušení, které by rozšířilo rámec 
a využívání metod zjednodušených nákladů a představovalo orientaci na výsledky. Je 
také nutné zefektivnění schvalovacích procedur, týkajících se velkých projektů 
a možností zahrnutí těchto výdajů do žádosti o platbu před jejich schválením, přičemž 
nově přidaná omezení po schválení nejsou důvodná a měla by proto být zrušena; jde 
např. o podmínku, že smlouva o dílo musí být uzavřena do dvou let od rozhodnutí. 

18. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko VYZÝVAJÍ Komisi, aby definovala pravidla pro 
řešení problému velkých infrastrukturních projektů (projekty, jejichž realizace přesahuje 
jedno programové období) a u nichž není možné postupné provádění po fázích ani 
rozdělení. Protože tyto problémy ovlivňují výběr projektů v současném období, je 
nezbytné najít, čím dříve tím lépe, řešení, které umožní spolufinancování nejen částí, ale 
celých projektů přesahujících programová období.     

19. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko VÍTAJÍ krok, který učinila Komise, pokud jde 
o operace vytvářející čisté příjmy. Koncept paušálních příjmů má potenciál zefektivnit 
proces implementace za předpokladu, že bude dostupný a atraktivní pro co nejvíce 
odvětví/pododvětví. Diskuse o paušálních sazbách a jejich výši by měla být komplexní 
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a měla by vzít v úvahu také další předpisy ovlivňující spolufinancování, stejně jako 
způsobilost DPH a míry spolufinancování.   

20. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko PODPORUJÍ myšlenku poměrné kontroly 
navrhované Komisí, ale současné návrhy týkající se implementace principu 
proporcionality z pohledu celého legislativního balíčku (pravidlo automatického rušení 
závazků, čisté korekce, přerušení, pozastavení, kondicionality a výkonnostní přezkum) 
považují za nedostatečné.  

 

Další pokrok 

21. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko jsou odhodlány koordinovat své vyjednávací úsilí 
a strategii s cílem prosazovat společné shora uvedené návrhy.  

22. Pro celou EU je nanejvýš důležité zahájit implementaci nového programového období 
a projektů co nejdříve v roce 2014. V této souvislosti Visegrádské země a Slovinsko 
VÍTAJÍ významný pokrok dosažený během dánského předsednictví v řadě 
vyjednávacích bloků, stejně jako nedávné zveřejnění SSR ze strany Komise 
k projednání s členskými státy.  

23. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko VYZÝVAJÍ dánské a následující předsednictví 
v Radě EU, Evropskou komisi i Evropský parlament, aby podnikly veškeré nezbytné 
kroky k dosažení významného pokroku v jednáních. Země Visegrádské skupiny 
a Slovinsko JSOU PŘIPRAVENY poskytnout konstruktivní spolupráci a podporu s cílem 
dosáhnout dobrého kompromisu.   

24. Země Visegrádské skupiny a Slovinsko také VYZÝVAJÍ Komisi, aby přidělila 
dostatečnou kapacitu pro jednání a následné včasné přijetí celého souboru Dohod 
o partnerství a operačních programů.  

 

*  *  * 


