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10. ZÁŘÍ – REGIONÁLNÍ POLITIKA
Hejtman Jan Zahradník jednal v Bruselu o budoucnosti kohezní
politiky i o podpoře pro jihočeské akce v programu českého
předsednictví
Hejtman Jan Zahradník se naposledy v současném volebním období vydal do Bruselu, aby se zúčastnil
jednání Výboru regionů o podobě kohezní politiky po roce 2013. Při té příležitosti se také snažil získat
podporu pro dvě významné akce, jimiž chce Jihočeský kraj přispět k doprovodnému programu
českého předsednictví.
Budoucnost kohezní politiky
Jan Zahradník a další členové pracovní skupiny Výboru regionů k budoucnosti kohezní politiky
společně se členy výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu včera diskutovali o možných
podobách kohezní politiky, jež určí - pro jaké regiony a na jaké projekty budou po roce 2013
využívány strukturální fondy a kohezní fond. „Je zcela zřejmé, že současná podoba kohezní politiky,
kdy jsou fondy určeny zejména na pomoc nejméně rozvinutým evropským regionů, je docela vážně
ohrožena,“ řekl po jednání Jan Zahradník a vysvětlil: „Staré členské státy, které za pomoci evropského
rozpočtu vybudovaly svou základní infrastrukturu, již ztrácejí ochotu financovat podobný rozvoj
v regionech nových členských států. Při jednání se to projevuje tak, že navrhují, aby k fondům měly
přístup všechny regiony a nejen ty nejméně rozvinuté, případně nepřímo navrhují úplné zrušení
kohezní politiky. V podstatě tři z pěti navrhovaných scénářů pro období po roce 2013 by znamenaly
konec fondů v podobě, jak je známe dnes.“
Podklady pro jednání připravila rakouská konzultantská firma METIS na základě postojů členských
států a odborníků evropských institucí. Pět předložených návrhů předpovídá:
a)
b)
c)
d)

zachování kohezní politiky jako nástroje pro pomoc nejméně rozvinutým regionům
kohezní politika jako nástroj pro zvyšování konkurenceschopnosti všech regionů
„renacionalizace“ kohezní politiky – převedení kompetence zpět na národní úroveň
změna zaměření kohezní politiky na klimatické a demografické změny a jiné tzv. „nové
výzvy“
e) integrace cílů kohezní politiky do jiných sektorových politik EU (například dopravní,
energetické, ochrany životního prostředí apod.)
Jan Zahradník považuje kohezní politiku za důležitý nástroj integrace a vnitřní stability Evropské unie
a zároveň za jeden z podstatných prvků, který motivoval Českou republiku i další nové a kandidátské
země ke vstupu do EU. Ve svých vystoupeních proto jednoznačně podporoval zachování původní
podoby kohezní politiky. Mandát pracovní skupiny Výboru regionů končí na podzim letošního roku,
kdy bude vydána závěrečná zpráva shrnující doporučení jejích členů. Debata bude dále pokračovat a
předpokládá se, že ve druhé polovině příštího roku začne Komise pracovat na prvních formálních
návrzích.
Předsednictví České republiky Radě Evropské unie
Kromě programu ve Výboru regionů hejtman Jan Zahradník také jednal s kabinetem komisaře Jána
Figeľa o podpoře pro projekt „Z jižních ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA“. Jedná se o záměr, na němž
spolupracuje Jihočeský kraj, město a zámek Blatná, Klub českých turistů, evropská asociace
turistických klubů ERA, občanské sdružení Nobiscum Humanitas, rozvojová agentura RERA a
kreativní agentura NEBE. Jeho cílem je využít motivu mírového poselstva krále Jiřího z Poděbrad, jež
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vedl Jaroslav Lev z Rožmitálu a Blatné. Iniciativu těchto osobností lze považovat za historicky první
pokus o vytvoření unie evropských zemí. „Česká republika je nováčkem v EU, ale není nováčkem
v Evropě. Identita Evropanů se nezačala tvořit podpisem Římských smluv, ale má mnohem a mnohem
hlubší a pevnější kořeny. Musíme během předsednictví připomenout významné Čechy a události
s nimi spojené a ukázat, že nejsme jen nováčkem EU, ale pevnou součástí kulturního a politického
vývoje Evropy jako kontinentu,“ vysvětlil motivaci autorů projektu Jan Zahradník.
Dále hejtman získal podporu kolegů ve Výboru regionů pro uspořádání konference „20 a 5 let poté“.
Konference by se za účasti evropských politiků, zástupců evropských institucí a představitelů
akademické sféry měla uskutečnit koncem dubna v Táboře. Jejím cílem je kriticky vyhodnotit, do jaké
míry se podařilo zahojit jizvy po železné oponě. „Během konference bychom měli především porovnat
dnešní realitu se sny a představami regionů nových členských států, s nimiž po pádu železné opony
nastoupily svou cestu zpět do Evropy a před pěti lety vstupovaly do Evropských společenství,“ řekl
Jan Zahradník.
Jihočeský kraj se do programu českého předsednictví zapojí řadou dalších akcí. K nejvýznamnějším
patří jednání neformální rady EU pro všeobecné záležitosti, kterou budou na konci března 2009 hostit
v Hluboké nad Vltavou, Českém Krumlově a dalších jihočeských městech. Po evropském summitu se
jedná o nejdůležitější a nejsledovanější setkání evropských politiků a půjde tak o nejvýznamnější akci,
která se uskuteční na území České republiky. Kromě dalších setkání a konferencí v Jihočeském kraji
jsou připravovány i odborné semináře a kulturní akce v Bruselu.
„České předsednictví Radě Evropské unie je významnou událostí, kdy na nás bude upřena pozornost
evropských, národních i regionálních institucí a novinářů celé Unie. Při současném rytmu střídání se
na každý členský stát dostane jedenkrát za 13 let. Navíc nás předsednictví potkává v magickém roce
20. výročí pádu železné opony a 5. výročí rozšíření EU o státy střední a východní Evropy. Jedná se
tedy o zcela výjimečnou událost plnou neopakovatelných příležitostí,“ dodal Petr Šebek, ředitel
zastoupení Jihočeského kraje v Bruselu.
„Své akce připravujeme s vědomím, že předsednictví nemá být jen přehlídkou krásy naší země, ale že
zvýšenou pozornost máme využít k tomu, abychom Evropě připomněli – kdo jsme, kde jsme a kde
bychom chtěli být. Ukázat sílu, půvab i kořeny naší země,“ shrnul hejtman Jan Zahradník.
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