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Úvod 

Cílem tohoto pracovního dokumentu je nastínit účel zprávy o provádění, vysvětlit 
zpravodajův přístup a metodiku, kterou hodlá použít. Tento dokument obsahuje klíčové 
otázky, které by měly být analyzovány v návrhu zprávy, a budou v něm také představeny 
zpravodajovy prvotní odpovědi na tyto otázky.

 Účel a rámec zprávy

Evropský parlament v 7. legislativním období usiluje o posílení svých snah a vlivu v oblasti 
provádění. Každý parlamentní výbor může vypracovat takzvanou zprávu o provádění, což je 
zpráva o uplatňování právních předpisů EU, jejich provádění a prosazování v členských 
státech.

V případě politiky soudržnosti se legislativní rámec skládá z přímo použitelných nařízení, 
jejichž prováděcí opatření jsou obsažena v nařízení Komise a v rozhodnutích Komise, která 
nejsou předkládána Parlamentu.

Zpravodaj navrhuje, že v souvislosti s nadcházející revizí politiky soudržnosti by zpráva
o provádění měla analyzovat, zda členské státy řádně uplatňují právní předpisy.

V 6. volebním období podal výbor návrh zprávy o provádění vypracovaný panem Miroslavem 
Mikolášikem. Název této práce zněl „Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 
2007–2013: výsledky jednání ohledně vnitrostátních strategií a operačních programů politiky 
soudržnosti“. Tato nová zpráva se zaměří na prvek inovace zásad v operačních programech.

Tato zpráva z vlastního podnětu bude mít dva cíle: zaprvé bude analyzovat, jak se členské 
státy a regiony ve svých národních strategických referenčních rámcích (NSRR) a operačních 
programech držely strategických obecných zásad Společenství pro období 2007–2013,
a zejména obecné zásady 1.2 o zlepšení znalostí a inovace pro růst. Zadruhé bude zpráva 
analyzovat součinnosti mezi politikou soudržnosti a rámcovými programy souvisejícími 
se znalostmi a inovací (sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj
a rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace).

Systémy financování na úrovni EU, na vnitrostátní a regionální úrovni bývají v některých 
případech stále nekoordinované. Je však třeba říci, že jak politika soudržnosti EU, tak výzkum
a vývoj a inovační politiky slouží stejné věci: řešení hlavních výzev Evropské unie
a obhajování modelu EU založeného na hospodářském růstu, sociální odpovědnosti
a udržitelném rozvoji. Jednou ze tří priorit politiky soudržnosti je podpora inovace, podnikání
a znalostí. 
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 Inventurizace a metodologie

Od roku 1993 byla vydána řada sdělení Komise a studií a zpráv Evropského parlamentu
o součinnosti mezi politikou pro výzkum a technologický rozvoj a politikou soudržnosti. Při 
vypracování této zprávy z vlastního podnětu hodlá zpravodaj zohlednit mnoho souvisejících 
dokumentů; většina z nich může být uvedena již v pracovním dokumentu.
Zprávy Výboru pro regionální rozvoj (6. volební období)

 Zpráva o přispění budoucí regionální politiky k inovační schopnosti Evropské unie 
(zpravodaj: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Zpráva o provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013: výsledky 
jednání o vnitrostátních strategiích soudržnosti a operačních programech (zpravodaj:
Miroslav Mikolášik, PPE-DE).

Studie zadané Evropským parlamentem

 Součinnost mezi sedmým rámcovým programem pro výzkum, rámcovým programem 
pro konkurenceschopnost a inovace a strukturálními fondy (2007);

 Snaha o přizpůsobení evropských politik pro výzkum a vývoj a inovaci konkrétním 
územím (2009)

Zprávy o pokroku v oblasti soudržnosti: Pátá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské
a sociální soudržnosti zdůraznila, že při regionálním rozvoji mají důležitou úlohu určitá 
odvětví a hospodářská restrukturalizace. Šestá zpráva o pokroku dokazuje, že tvořivost
a inovace mají významný regionální rozměr.

Hlavní sdělení Komise:

Od konce roku 2006 do května 2008, kdy byl uzavřen schvalovací postup operačních 
programů, bylo v řadě sdělení Komise zdůrazněno nové zaměření politiky soudržnosti na 
plnění cílů souvisejících s lisabonskou strategií. Hlavním zaměřením této politiky však stále 
zůstává zmírňování rozdílů mezi členskými státy a regiony:

 KOM(2007)0474 Konkurenceschopnost evropských regionů na základě výzkumu
a inovací, Příspěvek k vyššímu růstu a k vytváření více a lepších pracovních 
příležitostí

 KOM(2007)0798 Členské státy a regiony provádějí Lisabonskou strategii pro růst
a zaměstnanost prostřednictvím politiky soudržnosti EU na období 2007–2013

 KOM(2008)0301 o výsledcích jednání ohledně strategií a programů politiky 
soudržnosti na programové období 2007–2013

 KOM(2009)0617 Dvacátá výroční zpráva o provádění strukturálních fondů (2008)

Sdělení o výsledcích jednání ohledně strategií a programů pro politiku soudržnosti na období 
2007–2013 poskytuje přehled o tom, jak členské státy pochopily strategické obecné zásady 
pro soudržnost a jak se jimi řídily při sestavování svých národních strategických referenčních 
rámců a příslušných operačních programů, které byly přizpůsobeny jejich specifickým 
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omezením a potřebám. Návrh strategické politiky tedy dokládá, že všechny členské státy, 
včetně těch, které k Evropské unii přistoupily v nedávné době, se snažily směřovat investice 
do cílů spojených s lisabonskou strategií.

Konkurenceschopnost evropských regionů na základě výzkumu a inovací – Praktická příručka
o možnostech financování výzkumu a inovací ze strany EU: příručka má potenciálním 
příjemcům pomoci nalézt nejvhodnější systém financování, jsou v ní popsány tři zdroje 
financování a možnosti, jak je kombinovat. Také je v ní zdůrazněna úloha vnitrostátních
a regionálních orgánů v efektivním využívání těchto nástrojů. 

Dále se zpravodaj bude zabývat souvisejícími činnostmi, které odvedl Výbor pro vědecký
a technický výzkum Evropské unie a Evropský poradní výbor pro výzkum v roce 2007,
a očekává dokončení pracovního dokumentu útvarů Komise, který je nyní rozpracován,
a uvedení konkrétních příkladů součinnosti.

Souvislosti

 Zaměření na výzkum a vývoj a inovaci

Politika soudržnosti se snaží zaměřovat na tři priority. Jednou z nich je podpora inovace, 
podnikání a růstu hospodářství založeného na znalostech skrze výzkum a inovační kapacity, 
včetně nových informačních a komunikačních technologií.

Výzkum a vývoj a inovace mohou pomoci Evropské unii k dosažení cílů v oblasti růstu. Proto 
se politika soudržnosti také zaměřuje na investice, které posilují dlouhodobou 
konkurenceschopnost EU, jako je podnikání, přístup k financím pro malé a střední podniky, 
lidský kapitál, informační a komunikační technologie, zelené technologie a energetická 
účinnost. Politika soudržnosti tedy souvisí s lisabonskou strategií. Pro období 2007–2013 je 
kladen silnější důraz na inovaci, na níž je věnováno 86 miliard EUR. 

Je také důležité pochopit rozdílnost situací, v nichž dva hlavní zdroje financování – sedmý 
rámcový program a strukturální fondy – působí. V sedmém rámcovém programu je obecně 
využíváno mezinárodní spolupráce. Naproti tomu ve strukturálních fondech je mezinárodní 
spolupráce (prostřednictvím cíle územní spolupráce) výjimkou, kdežto standardní je příprava 
programů v rámci členských států. 

 Součinnost mezi politikou soudržnosti a rámcovými programy vztahujícími se ke 
znalostem a inovaci a přidaná hodnota plánu financování EU

Ve strategických obecných zásadách Společenství je v obecné zásadě 1.2 „Zlepšení znalostí
a inovace pro růst“ uvedeno, že součinnost mezi politikou soudržnosti a rámcovými programy 
je nezbytná, aby se politiky pro výzkum a soudržnost na regionální úrovni vzájemně 
posilovaly. Politika soudržnosti má další dvě úlohy: usnadňovat provádění regionálních 
inovačních strategií a akčních plánů a přispívat k budování výzkumné a inovační kapacity
v regionech.
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 Oživení a politická váha zprávy

EU a její členské státy již uznaly, že nyní, v době hospodářské krize, je třeba oživit 
konkurenceschopnost v EU investováním do politiky soudržnosti a jejích postupů. 

Kromě toho je třeba, aby Parlament představil své stanovisko v diskusi o budoucnosti politiky 
soudržnosti. Je nutné, aby vedl diskuse o možných zlepšeních na základě hodnocení.

Počáteční poznámky zpravodaje

Zpravodaj je přesvědčen, že jádrem zprávy by měla být studie přidané hodnoty strukturálních 
fondů přidělených na inovaci. Zkoumáme možnosti hospodářského růstu a zjišťujeme, ve 
kterých oblastech by k němu mohla přispět součinnost. 

– analýza vyčleňování prostředků na inovaci a výzkum a vývoj v operačních 
programech: pro plné pochopení potenciálu součinnosti je třeba si uvědomit, jak byly
v rámci operačních programů převedeny do praxe obecné zásady. 

– analýza součinnosti mezi strukturálními fondy, sedmým rámcovým programem
a rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace: zpravodaj se hodlá zabývat 
různými způsoby směšování zdrojů financování EU včetně smíšeného financování, 
doplňujícího nebo následného financování a multifinancování v rámci stejné skupiny nebo 
sítě.

Postup 

Tento pracovní dokument bude podkladem pro rozpravu ve Výboru pro regionální rozvoj na 
jeho zasedání v prosinci 2009. Nezahrnuje úplnou analýzu stanovisek zpravodaje, která budou 
rozpracována v návrhu zprávy.

Zpravodaj by rád vyzval všechny členy Výboru pro regionální rozvoj, aby se aktivně 
zúčastnili prosincové rozpravy a přednesli své nápady, názory a návrhy.


