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Úvod

Pracovní dokument ve stručnosti popisuje účel a oblast působnosti zprávy o provádění. 
Zpravodaj rovněž stanovuje její cíl a pracovní hypotézu a nastiňuje hlavní otázky, jimiž by se 
zpráva měla podrobněji zabývat.  

Zpráva o provádění

Zprávy o provádění analyzují provedení právních předpisů EU do vnitrostátního práva a jejich 
uplatňování a prosazování ve členských státech. V případě politiky soudržnosti se legislativní 
rámec skládá z přímo použitelných nařízení. 

Zpravodaj se hodlá vzhledem k výše zmíněnému řídit přístupem, který Výbor pro regionální 
rozvoj (REGI) zaujal ve svých předcházejících zprávách o provádění, tedy že je třeba 
analyzovat, zda členské státy právní předpisy řádně uplatňují, a ukázat, jak členské státy 
pochopily strategické obecné zásady Společenství a jak se jimi řídily při provádění národních 
strategických referenčních rámců a operačních programů.

Rychlost

Toto je již třetí zpráva v pořadí. První taková zpráva byla v šestém volebním období přijata 
pod názvem Provádění nařízení o strukturálních fondech v období 2007–2013: výsledky 
jednání ohledně vnitrostátních strategií a operačních programů politiky soudržnosti1
(zpravodaj: Miroslav Mikolášik). 

Druhá zpráva o provádění, jejímž zpravodajem byl Lambert van Nistelrooij, byla přijata v 
roce 2010 pod tímto názvem: Zpráva o provádění synergií z prostředků vyčleněných na 
výzkum a inovace v rámci nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvoj ve městech a regionech a také v 
členských státech a v Unii2.

Na základě zveřejněného sdělení Komise nazvaného „Politika soudržnosti: Strategická zpráva 
2010 o provádění programů na období 2007–2013“3 bude konečně možné provést první 
skutečnou analýzu procesu provádění operačních programů.

Sdělení Komise

Zpráva bude vypracována zejména na základě těchto dvou dokumentů: výše zmíněného 
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvaného Politika soudržnosti: Strategická zpráva 2010 o 
provádění programů na období 2007–2013 (dále jen „strategická zpráva o provádění“) a 
pracovního dokumentu útvarů Komise4připojenému ke sdělení.

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 KOM(2010) 110.
4 SEK(2010) 360
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Podávání strategických zpráv

Novým prvkem politiky soudržnosti, který byl zaveden ve stávajícím programovém období, je 
podávání strategických zpráv. Jak je uvedeno v bodě odůvodnění 36 nařízení Rady 
č. 1083/20065 (obecné nařízení), podávání strategických zpráv bylo zavedeno ke zvýšení 
strategického obsahu a k podpoře průhlednosti politiky soudržnosti pomocí propojení s 
prioritami Společenství.

Právním základem pro podávání strategických zpráv jsou ustanovení čl. 29 odst. 2 a čl. 30 
odst. 1 a 2 téhož nařízení. Podle tohoto nařízení jsou členské státy povinny předložit první 
národní strategickou zprávu nejpozději do konce roku 2009. Z těchto národních strategických 
zpráv pak vycházejí údaje obsažené ve strategické zprávě o provádění. 

Dané nařízení dále stanoví, že Rada6 přezkoumá strategickou zprávu o provádění 7co nejdříve 
po jejím zveřejnění a zpráva se také předloží Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s cílem umožnit orgánům EU vést o 
zprávě rozpravu.

Cíl 

Politika soudržnosti představuje hlavní nástroj Unie pro podporu vyváženého a harmonického 
rozvoje ve všech jejích 271 regionech. Při hodnocení ex post programového období 2000–
20068se zjistilo, že oproti předcházejícím letům byl učiněn pokrok ve vyrovnávání 
ekonomických, sociálních a územních rozdílů díky vytváření nových pracovních míst, 
zajišťování pomoci pro dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací a pro 
nejzranitelnější osoby, díky vyššímu růstu, budování infrastruktury nebo zlepšování ochrany 
životního prostředí.

Členské státy se nacházejí v polovině období 2007–2013, během něhož provádějí příslušné 
strategie a operační programy, a vybrána již byla řada projektů. První analýza míry provedení 
programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů (2007–2013) má tedy zásadní význam 
pro: 

1) vytvoření přehledu o skutečné situaci po přibližně 18 měsících provádění prostřednictvím 
zhodnocení, do jaké míry byly provedeny schválené strategie a jakého pokroku bylo dosaženo 
při naplňování cílů;
2) vymezení častých nedostatků celého procesu a oblastí, kde je nutné provést reformy, a také 
pro vyzdvihnutí osvědčených postupů. 

Je třeba si vytvořit představu o skutečné situaci zejména v souvislosti s finanční krizí a 

                                               
5 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
6 Závěry Rady ke strategické zprávě Komise z roku 2010 o provádění programů politiky soudržnosti ze dne 14. 
června 2010)

7 Hodnocení ex-post programů politiky soudržnosti na období 2000–2006 spolufinancovaných z EFRR (cíle 1 a 
2), souhrnná zpráva, duben 2010
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následným hospodářským poklesem i s nadcházejícími jednáními o příštím programovém 
období.

Ve zprávě bude provedena analýza současného stavu provádění, ale zároveň se zpráva také 
zaměří do budoucna. Měla by být pozitivním krokem vpřed. Proto v ní budou vyjádřena 
doporučení mající za cíl zlepšit jak provádění ve stávajícím programovém období, tak tvorbu 
politik po roce 2013.

Pracovní hypotéza

Podle zpravodajovy pracovní hypotézy má politika soudržnosti i nadále svůj prokazatelný 
význam, protože díky ní zvláště v souvislosti s krizí dochází k mírnému, ale povzbuzujícímu 
zlepšení socioekonomického prostředí, i když v jednotlivých zemích je samozřejmě situace 
rozdílná. 

Dle zpravodaje je však třeba v některých oblastech vyvinout větší úsilí, zejména pro dosažení 
větší účinnosti provádění, zamezení nadměrným prodlevám, zajištění lepší finanční kázně a 
většího souladu s dalšími politikami EU.

Navrhovaná struktura zprávy

Zpráva bude založena na těchto hlavních otázkách:

1. Socioekonomické souvislosti

2. Provádění

2.1. Pokrok v provádění obecných zásad Společenství:

V rámci každé obecné zásady bude projednáno několik podtémat. Hlavní témata zahrnující 
„prioritní témata“ nebo investiční kategorie budou řádně řešena v rámci jedné z těchto 
obecných zásad:

a) Obecná zásada: Atraktivní místa pro investory a pro práci
b) Obecná zásada: Zlepšení znalostí a inovace pro růst
c) Obecná zásada: Větší počet a vyšší úroveň pracovních míst
d) Dimenze: území

2.2. Pokrok v provádění lisabonského vyčleňování podle cíle:

a) Konvergence
b) Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
c) Evropská územní spolupráce 

3. Výzvy při provádění

Mezi hlavní záležitosti patří: užití minimálního souboru základních ukazatelů, prodlevy 
spojené s konkrétními tématy obecných zásad Společenství, jako jsou železnice, srovnání a 
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propojení údajů poskytovaných členskými státy na úrovni EU.

4. Zmírnění rozdílů mezi jednotlivými regiony:

Pozornost bude věnována pokroku dosaženého v nových členských státech.

5. Reakce na hospodářskou krizi

6. Vytváření synergií a zamezení sektorálnímu rozptýlení zdrojů regionální politiky

7. Sledování a hodnocení

8. Osvědčené postupy

9. Závěry a doporučení pro příští programové období

Metodika práce a pracovní postupy

Tento pracovní dokument by měl posloužit pro zahájení plodné diskuse se členy Výboru pro 
regionální rozvoj. Proto obsahuje pouze výchozí postoj zpravodaje, který bude v návrhu 
zprávy dále rozpracován. 

Zpravodaj hodlá úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji i s navrhovateli stanovisek k této 
zprávě výboru REGI. (K vypracování stanoviska se rozhodl Rozpočtový výbor, Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a Výbor pro dopravu a cestovní ruch.)

Všichni členové Výboru pro regionální rozvoj jsou nadto vyzýváni, aby během diskusí 
představili své názory, a obohatili tak návrh zprávy o konstruktivní myšlenky.


