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Již v současné době je možné registrovat řadu názorových proudů o podobě kohezní politiky EU v období po roce 2013 
a za nimi identifikovat představy nejrůznějších hráčů, aktérů, stakeholderů na tomto poli. Mezi nimi pak dominují debaty 
ohledně smyslu, opodstatněnosti, „filozofie“ této politiky; naopak zmínka o metodologicko-technických a procedurálních 
detailech, na něž si stěžují žadatelé a příjemci dotací v nynějším období, se v této diskusi prakticky nevyskytuje. 

Diskuse se naopak vyznačuje téměř neomezeným výčtem výzev a potřeb, jež by budoucí kohezní politika měla 
naplňovat. Je kupříkladu zdůrazňována potřeba vytvoření jasného a nezkresleného obrazu o skutečné podobě regionů a 
jejich autentických potřeb, jež je nutná k zajištění toho, aby byl výkon kohezní politiky skutečně efektivní. Aby z budoucí 
kohezní politiky byly naplňovány skutečně prioritní výzvy. 

V nynějším obsahovém zaměření debaty pak velmi silně zaznívá i úvaha nad osudem „regionů zítřka“, tedy těch regionů, 
které v relativně krátkém období dokázaly i s výrazným přičiněním kohezní politiky překonat svou ekonomickou 
zaostalost, ale v období příštím se již díky dosažené rozvinutosti k dalším podporám ze strukturálních fondů dostanou 
jen v omezené míře, přičemž jejich rozvojový potenciál zatím nebyl zcela naplněn. 

Je dobré si současně vyjasnit, co vlastně chceme a jak v nynějších podmínkách reagovat na nastalou hospodářskou 
krizi; zda kupříkladu nemá být kohezní politika redefinována na „dobu lepších časů“. Měli bychom si také odpovědět na 
to, jak dlouhou finanční perspektivu vlastně potřebujeme, a na to, o čem tato politika vlastně je; o odstraňování 
stávajících disparit či v eliminaci nebo prevenci před vznikem disparit nových. 

Klíčová se ukazuje být i výchozí definice kohezní politiky budoucnosti, zejména vyjasnění si její nejnovější složky – 
teritoriální koheze, jež je v různých jazycích interpretována různě. Panuje přitom rozdílná úroveň očekávání o tomto 
konceptu. I proto by bylo dobré si určit, co teritoriální koheze není; neměl by to být anachronický kompenzační 
mechanismus pro handicapované; neměl by to být zcela nový a dosud neuvědomovaný koncept; ani pokus o 
shromažďování kompetencí ohledně územního plánování v rukou exekutivy Evropské unie. 

Důležitými prvky pro teritoriální kohezi se naopak zdají: překonávání rozdílů pro přirozenou koexistenci regionů a 
zajišťování úzké vazby a kooperaci mezi nimi, což by se mělo stát pilířem teritoriální koheze v podobě teritoriální 
spolupráce (Baltická spolupráce jako skvělý příklad a Dunajská spolupráce jako značný potenciál); využití flexibilnějšího 
a funkčnějšího přístupu ke geograficky blízkým prvkům; akcent na místní rozvoj, včetně rozvoje městských aglomerací 
při respektování faktoru rozvoje venkovských oblastí; koordinace mezi sektorovými a teritoriálními politikami; 
monitorování a důsledné pochopení teritoriálních trendů (s ohledem na finanční alokace). 

Rolí institucí EU v procesu vymezení kohezní politiky po roce 2013 by pak mělo být především motivovat, informovat a 
poskytovat strategické instrukce. Za zvláště cenné lze označit například vodítko v podobě jednotně pojatých, 
integrovaných regionálních strategií, jež umožní regionům lépe poznat samy sebe a současně porovnat jejich aktuální i 
předpokládanou výkonnost s jinými regiony. 

Cíle Kohezní politiky v programovacím období 2007-2013 

1. Cíl Konvergence 
Spočívá v podpoře růstu a vytváření pracovních míst v nejméně rozvinutých členských státech a regionech. Zahrnuty 
budou regiony s HDP na hlavu menším než 75 % průměru EU a dočasná podpora (do roku 2013) bude poskytována 
tzv. phasing-out regionům, kde byl HDP na obyvatele nižší než 75 % hodnoty v EU-15 (ukazatel HDP na hlavu 
vztažený k průměru zde stoupl díky statistickému efektu rozšíření Evropské unie). 

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Je určen pro kohezní podporu mimo nejméně rozvinuté regiony (definované ukazatelem HDP/cap pod 75 % průměru 
EU) a cílem je pomoci jim vypořádat se s rapidními ekonomickými či sociálními změnami, globalizací a přechodem na 
znalostní společnost. Obsahuje i pomoc pro tzv. phasing in regiony, což jsou regiony bývalého cíle číslo 1, které díky 
svému hospodářskému pokroku nemohou být zařazeny do současného cíle Konvergence. 

3. Cíl Evropská územní spolupráce 
Jedná se o stimulaci regionální spolupráce na přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní úrovni za účelem nalezení 
společného řešení problémů jako jsou rozvoj měst, venkova a přímořských území, rozvoj ekonomických vztahů a 
vytváření sítí malých a středních podniků. 

Přibližně v tomto duchu by tedy měla znít diskuse nad podobou obecných pravidel, jež bude budoucí kohezní politika 
využívat. Kudy alespoň prozatím směřují ony velmi odlišné zájmové návrhy o pojetí kohezní politiky? Jeden ze směrů 
kupříkladu sleduje – v rámci nově přijatého konceptu teritoriální koheze (vedle koheze ekonomické a sociální) - potřebu 
skutečného eliminování překážek a komplikací napříč národními hranicemi, které přes veškeré formální kroky jsou 
mnohde stále viditelné či vnímané. 
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Pro zaměření kohezní politiky ve směru odstranění přetrvávajících překážek a bariér v přeshraničním rozvoji je 
zmiňováno zpracování Zelené knihy. Pozitivním příkladem odstraňování faktických hranic mezi státy je Euroregion Nisa, 
kde na začátku neexistovala žádná komunikace a součinnost a teď je patrný – krok za krokem – systematický postup. 
Tento směr kupříkladu preferuje uplatnění teritoriální koheze v územích, kde byla dříve instalována „železná opona“. 

Druhý z navrhovaných směrů silně razí potřebu aplikace kohezní politiky na tzv. urbánní dimenzi, jež je podporována 
především představiteli velkých městských aglomerací. Na evropském kontinentu zřejmě není na úrovni regionů 
pádnější příměr, než-li region Île-de-France, populačně tvořený převážně širší pařížskou aglomerací. Městské 
aglomerace na jednu stranu vykazují značně specifické sociální i ekonomické rozvojové potřeby; navíc v určitých 
regionech existují jakési „švy“, spoje mezi městskými a venkovskými zónami. A aby byla situace ještě složitější, na 
okrajích městských katastrů – zejména v případě velkých městských aglomerací – jsou místa, která jsou sice nominálně 
městy, ale jejich potřeby jsou výsostně venkovské. Precizní identifikace těchto potřeb a jejich následná podpora ze 
strany kohezní politiky je sledována právě tímto směrem. 

Třetí ze směrů se může zdát být velmi sugestivní; nabízí ztotožnění symbolu integrace a kohezní politiky s tokem řeky – 
pro tento účel je symbolem navrhována řeka Dunaj s uplatněním postupů soudržnosti podle příkladu teritoria Baltského 
moře (kterým se podařilo dostat se vzájemně blíže a rozvíjet jejich historické potenciály). 

V podobě podunajské součinnosti je pak navrhován koncept překročení národního aspektu kohezní politiky; důvodem 
může být i to, že řada regionů by si za stávajících pravidel již neměla šanci sáhnout na dotační podporu, nicméně pod 
touto novou rouškou „podunajské teritoriální soudržnosti“ se jim to může podařit. Stoupenci tohoto proudu jsou velmi 
aktivní a přičinliví, o čemž svědčí některé ze zamýšlených kroků, které mají tento postoj prosadit (Konference o 
Podunají, Dunajský summit v Ulmu, aktivity v průběhu maďarského předsednictví v roce 2011). 

Čtvrtý – v současnost velice akcentovaný - proud prosazuje prioritní potřebnost sledování nejen ekonomických či 
podnikatelských kritérií, ale především ekologických záležitostí a životního prostředí. Tento směr tak nahrává i řadě 
řešení, přijímaných na úrovni EU jako celku i jednotlivých národních států k překonání ekonomické krize – oblast 
„zelených továren“, „zelených pracovních míst“, či „zelených technologií“ je tak rovněž navrhována k podpoře v rámci 
budoucí kohezní politiky. 

Pokud kontinuálně navážeme na směr prosazovaný čtvrtým proudem, dostaneme se k další obecné principiální úvaze 
ohledně budoucí kohezní politiky, kterou můžeme v těchto dnech často zaslechnout. Je jí potřeba reflexe výzev: 

• globalizace, 

• energetika, 

• klima a životní prostředí, 

a názor, že kohezní politika by neměla mít jediný cíl – HDP na obyvatele. Výzvou je i to, že na kohezi a 
konkurenceschopnost je nyní poprvé v historii nejvíce peněz v percentuálním vyjádření výdajů rozpočtu EU. Je pak 
navrhováno, aby klíčovým kritériem politiky soudržnosti byly stanoveny znalosti (ochránit naši pozici v přístupu ke 
znalostem; naše země jsou v globálním srovnání příliš malé, schopné ztratit svoji pozici velmi rychle; pokud politiku 
soudržnosti se znalostmi, výzkumem a vývojem nezkombinujeme, pozici ztratíme). 

Zdůrazňována bývá i potřebnost komplementarity s nástroji EIB, EIT, CIP, 7FP a dalšími, rozvoj klastrů a zesílení 
horizontálního a integrovaného přístupu. 

Právě tento tón debat na téma budoucnosti kohezní politiky a jejích fondů zaznívá nyní v EU pod taktovkou českého 
předsednictví; k této debatě významně přispějí i konference, chystané k tomu tématu na březen i na další část letošního 
prvního pololetí. 

Dilema diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti 
(postoj vlivného člena Evropského parlamentu a specialisty na kohezní politiku Jana Olbrychta) 

Pokud jde o samotné téma budoucnosti politiky soudržnosti, máme dvě hlavní dilemata. První představuje nutnost 
uvědomění si, o čem vlastně hovoříme. Hovoříme o filozofii politiky, o prioritách, o hlavních cílech, o výsledcích politiky a 
o tom, jak je měřit? Nebo hovoříme o jejích metodách, o technologii politiky? Diskutujeme o účinnosti politiky, o 
problémech s měřením účinnosti politiky, o průběžném monitorování politik v jejich procesu? To je skutečné dilema. Buď 
budeme hovořit o jednom anebo o druhém. Je velice důležité si toto ujasnit předem. Samozřejmě, že můžeme diskutovat 
o obojím, ale ve skutečnosti se zdá, že dosavadní diskuse se točí pouze okolo jedné z těch dvou rovin. 

Kdykoli začneme o prioritách, ve skutečnosti zjistíme, že se diskuse sveze spíše k technologii. Například v Parlamentu při 
vystoupení zástupců Účetního dvora slyšíme zejména o chybách. Je to pochopitelné, protože to je poslání Účetního dvora. 
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Ovšem otázkou zůstává - co je ta chyba! Znamená to snad, že byly špatně definovány cíle? Anebo to znamená, že je to 
dobrá politika, účinná politika, ale prostě její realizaci provázejí nevyhnutelné chyby? Takže, i v tomto případě jde o postupy. 

To vede k otázce, kdy je politika dobrá. Je dobrá, když je účinná? A nebo je dobrá tehdy, když jsou vlastně splněny 
všechny procesní požadavky? Teoreticky určitě můžeme najít velice účinné politiky, které ale sebou nesou mnoho chyb. 
Jejich cíl a obsah je totiž tak náročný, že chyby jsou prostě nevyhnutelné. Například v oblasti inovací. Když diskutujeme 
o inovacích, musíme si uvědomit, že míra chyb zde bude vyšší. Kdyby v této oblasti žádné nebezpečí nebo riziko nebylo, 
tak to vlastně ani není inovace. To k sobě prostě patří. Naopak, když se řeší technická infrastruktura, tak tam je míra 
chyb menší. Provádějí se veřejné zakázky, pro ně jsou jasně stanovena pravidla apod. 

Dojdeme k tomu, že si dovedeme představit velice účinnou politiku, která zároveň nese řadu chyb. Zároveň ale můžeme 
mít politiku, která by byla provedena bezchybně, ale v podstatě moc účinná není. Je jenom něčím tradičním, a proto se 
prostě jedná jen o vynaložení dalších peněz. Klíčová otázka zní: chceme tu účinnou politiku nebo chceme ukázat 
statistikům, že míra chyb, kterých jsme se dopustili, je velmi nízká? To je věc, nad kterou se musíme zamyslet. Musíme 
se rozhodnout, co chceme opravdu dělat. Jak chceme fungovat. Pokud někdo začne s nějakou inovací, skutečně ta míra 
rizika je vysoká a je tam nebezpečí selhání. Znamená to, že ten člověk se vzdá předem nebo ne? Nebo jiným aktuálním 
příkladem mohou být nedávné balíčky na obnovu hospodářství v době krize. Ptáme se - jak bychom měli vynakládat 
peníze během krize? Na tu tradiční infrastrukturu, nebo spíše na něco rizikovějšího? Předseda Barosso tomu říká 
inteligentní investování - zaměřit se na inovace. Ale musíme si pochopitelně uvědomit, že to je vždycky rizikovější. 

Budoucnost politiky soudržnosti se ve vztahu k místním orgánům, regionálním orgánům nemůže jednoduše týkat pouze 
technologie. My se musíme zamyslet nad tou politikou jako takovou. Prožíváme krizi a krize je právě ten vhodný 
moment, kdy můžeme něco úplně přepracovat, protože se mění kontext, celá situace. Krize nám tedy paradoxně může 
pomoci v tom, že tu politiku definujeme jinak, a to do budoucna. 

Otázka pro nás, pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti, je: o čem ta politika je. Je o tom, že chceme snížit rozdíly 
mezi regiony v úrovni HDP na hlavu? Má být politika soudržnosti určena těm nejchudším regionům, aby dohnaly ty 
bohatší, anebo má být určena všem subjektům v EU, protože prostě výzvy a úkoly se mění. Stojí před námi nové úkoly, 
objevují se nové disparity a politika soudržnosti je nástrojem, jak na ně reagovat. Jedná se o jevy, které jsme si třeba 
před rokem ještě nedovedli představit. Ve skutečnosti ani nevíme, jak bude vypadat Evropa po roce 2013, kde budou 
nejvýznamnější rozdíly mezi jejími regiony. 

Je politika soudržnosti potřebná proto, aby posílila správní orgány, třeba regionální úřady, místní úřady a nebo má spíše 
řešit problémy? Není tolik důležité, kdo tu politiku bude provádět. Proto teď máme tu zajímavou možnost znovu zvážit, 
jak by politika soudržnosti měla vypadat. 

Jak zajistit rovnováhu mezi různými typy území? Budeme-li brát územní soudržnost vážně, dojdeme k tomu, že tato 
politika bude určena všem. Nemůže se týkat pouze části Evropy, musí se týkat celé Evropy. Logickým důsledkem 
územní soudržnosti je spolupráce různých úrovní řízení věcí veřejných – multilevel governance. 

Evropská komise podporuje nový regionální program, je to strategie pro Baltské moře. Co si pod tím představit? Tady se 
hovoří o regionu nikoli z hlediska správní jednotky, ale spíše o regionu jako území uvnitř Evropy, v tomto případě o 
regionu Baltského moře. Vidíme, že se jedná nikoli o nějakou změnu technologie či metody provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem více o změnu filozofie. Je třeba skutečně prosazovat správu věcí veřejných na více úrovních, 
abychom vyřešili problémy území. Vlastně je to návrat k tradiční regionální politice z 60. či 70. let, kdy se snažíme 
soustředit na konkrétní problém, a ne třeba na jednotlivé správní jednotky. Vlastně to znamená, že místní a regionální 
úřady najednou budou partnery ve velice komplikované hře. Lze očekávat, že budoucí politiky budou flexibilnější, budou 
mnohem otevřenější, nebude přesně definováno, že takový a takový region dostane tolik a tolik peněz. Budou to vlastně 
peníze určené pro celou širokou oblast. Právě tady teď vlastně diskutujeme o velice zajímavých návrzích Evropské 
komise, které se týkají také změny postupů, jejich zjednodušení. Je to opravdu velice zajímavé. Jsou to návrhy, které 
mění politiku soudržnosti z hlediska filozofie. 

Pět pilířů územní soudržnosti 
(postoj vysoce postavené pracovnice Evropské komise se zaměřením na kohezní politiku Kataríny Mathernové) 

Výchozím místem diskuse je samotné jádro politiky územní soudržnosti a samotná její definice. Na podzim 2008 
Evropská komise představila Zelenou knihu o územní soudržnosti. Pokud jde o územní soudržnost, zůstává zde jedna 
otevřená věc. Nevyrovnala se s ní zatím ani Zelená kniha: co je vlastně územní soudržnost? Ono to slovo „území“ 
v jednotlivých překladech neznamená úplně přesně totéž. Proto je opravdu obtížné nějak jednoduše uchopit tento 
koncept. V současné době se tedy hlavně zamýšlíme nad tím, co to vlastně je územní soudržnost a jaké jsou její faktory. 



KOHEZNÍ POLITIKA EU A JEJÍ BUDOUCÍ SMĚŘOVÁNÍ BŘEZEN 2009 

STRANA 5 Z 6 EU OFFICE ČS, E-MAIL: EU_OFFICE@CSAS.CZ, TEL.: +420 261 073 308 

Zelená kniha je takovým přehledem možných definicí. Hovoří se v ní o tom, že jde o koncept, jak zajistit harmonizovaný 
rozvoj míst s různými vlastnostmi, specifiky, a jak zajistit, že občané budou moci využít vlastností daného území. 
Zároveň samozřejmě podporujeme i rozmanitost území a chceme, aby vždy bylo možné využít potenciálu toho daného 
území. K této rozličnosti, k rozmanitosti území přitom přistupujeme jako k výhodě. Dále uznáváme, že hospodářský růst 
v globální ekonomice sám často propojuje různé úrovně a území. To znamená, že žádná oblast nemůže být brána jako 
izolovaný ostrůvek, protože propojení mezi evropskými územími je velice důležité. 

Co územní soudržnost – tedy alespoň podle názoru Evropské komise – není? Podle prvních výsledků je škála očekávání 
od toho konceptu opravdu dosti široká a různorodá. Jeden směr hovoří o tom, že politika územní soudržnosti by měla být 
jakýmsi kompenzačním mechanismem pro zvláštní znevýhodnění určitého území. To je ovšem pohled, se kterým se 
Komise neztotožňuje. Ta se domnívá, že politika soudržnosti jako taková v sobě nese více konceptů, které umožňují 
národním a regionálním orgánům přihlédnout ve svých programech k různým specifikám regionů. Jako jistý 
anachronismus se jí zdá, že by se řešily '6Bonkrétně specifické problémy specifického území. 

Za druhé na téma co není územní soudržnost: územní soudržnost není nový koncept; je to koncept v podstatě úzce 
související s hlavním zaměřením politiky soudržnosti. Bude-li přijata Lisabonská smlouva, tak i územní soudržnost bude mít 
větší právní hodnotu společně s ekonomickou a sociální soudržností. Tato agenda je skutečně propojena s politikou 
soudržnosti jako celkem, a to i ve způsobu, jak jsou přidělovány finanční zdroje, jak probíhá plánování, programování apod. 

Do třetice co není územní soudržnost; není pokusem Komise nebo Unie o přivlastnění si pravomocí v oblasti územního 
plánování. V roce 1999 začal postup evropské perspektivy územního rozvoje, prostorového rozvoje. Jednalo se 
v podstatě o otázky územního plánování; byla snaha v této věci posílit spolupráci území, tak jak je to ostatně cílem 
politiky soudržnosti. Vznikl vynikající výzkumný program ESPON. To všechno jsou dobré výsledky procesu, který 
probíhá a zůstane na mezivládní úrovni. Není tedy nahlíženo na územní soudržnost z makro-perspektivy, jako na 
problematiku územního plánování nějaké konkrétní menší oblasti. 

Jaké aspekty jsou naopak považovány za důležité pro územní soudržnost? Zaprvé je to obnovený důraz na územní 
spolupráci. Tak tomu může být i z pohledu překonání důsledků existence železné opony. Určitě je pro to prostor v rámci 
projektů přeshraniční spolupráce. Lze se domnívat, že do budoucna by měla být územní spolupráce ještě posílena. Pak 
by bylo možné provádět i skutečné projekty, které umožní obnovit ony úzké vazby mezi evropskými územími. 

První opěrný bod územní soudržnosti by tedy měl spočívat právě v posílení územní spolupráce. Příkladem mohou být 
strategie pro Baltské moře nebo budoucí strategie pro Dunaj; hlavně jako důkaz nahlížení nad rámec správních hranic. Jde 
o to hledat funkční území, funkční oblasti, pro které se dají najít specifická konkrétní témata, socio-ekonomické výzvy a na 
tyto výzvy hledat odpověď. Strategie pro Baltské moře a případná strategie pro Dunaj mají příležitost stát se právě těmi 
ukázkovými cestami, kudy se dá posílit a zlepšit územní spolupráce v Evropě a jak se mohou zlepšovat vzájemné vazby. 

Třetím pilířem je podpora místního rozvoje, ať už ve městě nebo na venkově. Existuje řada pozitivních zkušeností 
s iniciativami společenství URBAN a LEADER. Ty se teď vlastně dostaly do hlavního proudu politiky soudržnosti. Tím 
ovšem došlo k tomu, že vymizely některé činnosti, na které jsme byli dříve zvyklí. Třetím pilířem územní soudržnosti je 
právě důraz na místní úroveň, ať už ve městech nebo na venkově a podpora iniciativ na místní úrovni. 

Čtvrtým pilířem nebo prvkem územní soudržnosti, jež je považován za důležitý, je lepší koordinace mezi odvětvovými a 
územními politikami, ať už jde o úroveň EU nebo o úroveň národní či regionální. Existuje řada příkladů, kdy často na 
konkrétním území odvětvové politiky nejenže nemají synergické efekty, ale spíše jdou proti sobě navzájem; to se 
bohužel stává až příliš často. Je tedy proto zvyšovat povědomí o územích při vytváření politik a zajistit určitou koordinaci 
a snad i integraci jednotlivých odvětvových politik s významnými územními dopady. 

Pátý prvek, který je považován za velice důležitý, je monitorování a chápání tendencí vývoje na daném území. Politika 
soudržnosti má jasné číselné klíče pro určování finančních přídělů a to asi hned tak nezmizí. Jde o kritérium HDP na 
obyvatele v kombinaci například s mírou nezaměstnanosti a dalšími prvky, jako je hustota populace apod. To vše je žádoucí 
zachovat, aby existovaly dostatečně jasné klíče pro určování finančních přídělů. Vedle toho ovšem je nezbytné ještě hodně 
zapracovat na vytvoření ukazatelů a statistik, které umožní pochopit vývojové tendence na tom kterém území a díky tomu 
vytvořit podrobnější rozvojovou mapu daného území, která pomůže lépe pochopit vývojové tendence v něm. 

Evropa potřebuje strategii pro překonání následků železné opony 
postoj radního Jihočeského kraje Františka Štangla 

Východisko k budoucnosti politiky soudržnosti: po druhé světové válce došlo k roztržení Evropy na dvě části. Je to možné 
přirovnat k rozbití nádoby nebo dokonce k amputaci končetiny. Po pádu železné opony byla tato končetina přišita zpět k 
tělu, nyní je živá, teplá, ale plně funkční stále ještě není. Podařilo se napojit kosti, postupně jsou napojovány hlavní tepny, 
žíly, svaly, šlachy a hlavní nervy. Nicméně to předivo drobných vlásečnic, krevních kanálků a nervů na napojení ještě čeká. 
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, 
jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. 
Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci 
neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem 
informací tento zdroj uveden. 

K čemu vlastně v místě amputace došlo? V případě značné části českého pohraničí došlo k vysídlení německy mluvících 
obyvatel, následně k dosídlení českými rodinami z vnitrozemí. Poté byly vybudovány zátarasy hraničního pásma z ostnatého 
drátu a v tom nárazníkovém pásmu došlo k následnému odsunu českého obyvatelstva a k demolici sídel. Dvě generace na 
obou stranách hranice vyrostly oddělené plotem a prakticky bez kontaktů. Dnes se potýkáme s tím, že v místě srůstu 
nemáme potřebné nervy a drobné vlásečnice a navíc musíme bojovat i s takovou komplikací, jako je jazyková bariéra. 

Všichni jsme součástí euro-atlantické civilizace a vyznáváme stejné hodnoty. Všichni chceme Evropu bez bariér, 
s volným pohybem zboží, kapitálu, lidí a služeb. Všichni chceme prosperitu a hlavně stabilitu. Pro úspěch evropské 
integrace musíme hodně udělat. Pro nás to znamená zejména práci na místech srůstu, na bývalé železné oponě. Nabízí 
se, aby stejně jako je Komisí zpracovávána strategie EU pro Baltské moře či Dunaj, byla zpracována i strategie EU pro 
odstranění následků železné opony. 

V krajích, v euroregionech, ve městech, na úrovni spolků, institucí i na úrovni jednotlivých lidí je připravenost na 
odstranění následků železné opony pracovat. Zapotřebí je zajištění institucionální a s tím spojené i finanční podpory. Je 
potřebné, aby existovala taková možnost podpory a předmětné regiony získaly nástroje pro smysluplnou a rozumnou 
politiku soudržnosti především právě v tom místě srůstu, v příhraničních oblastech na bývalé železné oponě. 

Alokace prostředků regionální politiky EU na roky 2007-2013 v miliardách eur 
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Belgie - - 638 - 1 425 194 2 258 
Bulharsko 2 283 4 391 - - - 179 6 853 
ČR 8 819 17 064 - - 419 389 26 692 
Dánsko - - - - 510 103 613 
Německo - 11 864 4 215 - 9 409 851 26 340 
Estonsko 1 152 2 252 - - - 52 3 456 
Řecko 3 697 9 420 6 458 635 - 210 20 420 
Španělsko 3 543 21 054 1 583 4 955 3 522 559 35 217 
Francie - 3 191 - - 10 257 872 14 319 
Irsko - - - 458 293 151 901 
Itálie - 21 211 430 972 5 353 846 28 812 
Kypr 213 - - 399 - 28 640 
Lotyšsko 1 540 2 991 - - - 90 4 620 
Litva 2 305 4 470 - - - 109 6 885 
Lucembursko - - - - 50 15 65 
Maďarsko 8 642 14 248 - 2 031 - 386 25 307 
Malta 284 556 - - - 15 855 
Nizozemsko - - - - 1 660 247 1 907 
Rakousko - - 177 - 1 027 257 1 461 
Polsko 22 176 44 377 - - - 731 67 284 
Portugalsko 3 060 17 133 280 448 490 99 21 511 
Slovinsko 1 412 2 689 - - - 104 4 205 
Slovensko 3 899 7 013 - - 449 227 11 588 
Finsko - - - 545 1 051 120 1 716 
Švédsko - - - - 1 626 265 1 891 
UK - 2 738 174 965 6 014 722 10 613 
Rumunsko 6 552 12 661 - - - 455 19 668 
Meziregionální - - - - - 445 445 
Technická pomoc - - - - - - 868 
EU-27 celkem 39 578 199 322 13 955 11 409 43 556 8 723 347 410 

 


