
Evropská unie má mnoho podob. Jednu z nich představuje mozaika stovek rozmanitých 

regionů -  územně správních jednotek, z nichž se členské země skládají. Zvýšený zájem

0 evropské regiony se spojuje především se sílícím tokem finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a s vývojem regionální politiky, která pro jejich využívání vytváří pravidla.

Ze studia této politiky vyplývá, že se jedná o složitý proces, v jehož rámci chudší země 

a regiony získávají velmi významnou pomoc, ale ze kterého těží také regiony vyspělé. 

Regionální politika přesto sehrála významnou roli při vyrovnávání zaostalých regionů a jejich 

plném začlenění do jednotného vnitřního trhu.

1 přes mnohé úspěchy přetrvávají nadále mezi regiony značné rozdíly. Rozšíření EU o 10 

nových členských států odlišnou životní úroveň nadále posílilo. Růst členů z 15 na 25 sice 

zvýšil počet obyvatelstva o 20 %, ale znamenal nárůst HDP pouze o 5 %. Jaké je tedy 

postavení evropských regionů? Jaká je „Evropa regionů“ dneška? Jak se vyvíjela evropská 

regionální politika v této otázce? Výrazným trendem uvnitř Unie je tedy zvláště v posledních 

letech právě posilování pozice jednotlivých regionů. Pro mnoho institucí jsou už dnes regiony 

silnějšími partnery než samotné státy. Je velmi pravděpodobné, že po rozšíření EU v roce 

2004 se tato tendence ještě prohloubí.

Tímto samozřejmě vzrostl i význam zastoupení jednotlivých regionů v sídle EU. V současné 

době je v Bruselu zastoupeno přes 300 regionů Evropské unie a 2500 firem. Své mise mají 

v Bruselu všechny významnější regiony členských států. Španělské regiony již tak učinily 

všechny. Dosavadní zkušenosti a aktivity97 nejen španělských regionů tak mohou být 

příkladem pro české krajské politiky. Z České republiky si již svou kancelář otevřely Praha, 

Jihočeský kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj a zcela nově i kraje Plzeňský, 

Moravskoslezský a Karlovarský.

97 Jednotlivá mise plní hlavně tyto činnosti: informování, vzdělávání, publicita, vyjednávání. Jsou tak 

při určitém úhlu pohledu minivelvyslanectvím, často plní funkce lobbistů a určitě nejsou pouhými 

komunikačními nástroji mezi Bruselem a regionem, i když informační funkce je jednou z priorit. 

Řada zastoupení připravuje informační bulletiny, newslettry, reporty a další.



Zvýší se tedy počet zastoupení českých krajů? I přes finanční náročnost se dá očekávat 

nárůst počtu zastoupení, trvalé zvyšování jejich aktivit a pravomocí v rámci EU a důležité je 

i prohlubování spolupráce s ostatními regiony členských zemí.

A jak se bude dále vyvíjet evropská regionální politika? V současné době tedy EU stojí 

z hlediska své strukturální politiky před dvěma velkými výzvami. První se týká vyrovnání se 

s důsledky rozšíření a se změnami politiky soudržnosti v období let 2007-2013, kdy by tato 

politika měla doznat poměrně zásadních změn. A z hlediska evropského rozpočtu asi 

zažijeme v průběhu dalšího programovacího období historickou a průlomovou záležitost- 

objem výdajů na strukturální a kohezní politiku poprvé převýší objem výdajů na zemědělské 

účely98.


