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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o řádné správě s ohledem na regionální politiku EU: postupy podpory a kontroly ze 
strany Evropské komise
(2009/2231(INI))

 Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a především na její články 174 až 178,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se 
stanoví všeobecná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti1,

– s ohledem na své usnesení o řízení a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni 
a o základně pro projekty v oblasti regionální politiky ze dne 21. října 20082,

– s ohledem na bílou knihu Výboru regionů o víceúrovňové správě ze dne 17.–18. června 
2009 a zprávu o konzultaci,

– s ohledem na závěry neformální schůze ministrů, která se konala ve dnech 16.–17. března 
v Malaze,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. září 2004 nazvané Odpovědnosti členských států a 
Komise při sdíleném řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti - Současná situace a 
výhledy pro nové programové období po roce 2006 (KOM(2004)0580),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. května 2008 o výsledcích jednání o strategiích 
a programech politiky soudržnosti na programové období 2007–2013 (KOM(2008)0301),

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtové roky 2006 a 
2008,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. února 2008 nazvané Akční plán na posílení 
kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření 
(KOM(2008)0097),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 03.02.09 nazvané Zpráva o provádění akčního plánu 
na posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření 
(KOM(2009)0042),

– s ohledem na sdělení komisařů Sameckiho a Špidly ze dne 28. října 2009 Komisi 
obsahujícího průběžnou zprávu o sledování akčního plánu na posílení kontrolní úlohy 
Komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření (SEK(2009)1463),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. února 2010 nazvané Dopad akčního plánu na 
posílení kontrolní úlohy Komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0492.
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(KOM(2010)0052),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7–0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti hraje úlohu předchůdce při uplatňování 
víceúrovňové správy jako nástroj na zlepšení kvality procesu rozhodování pomocí 
aktivního zapojení orgánů nižší úrovně z předlegislativní fáze rozprav,

B. vzhledem k tomu, že zpráva Evropského účetního dvora z roku 2006 ukázala, že existující 
kontrolní systém pro politiku soudržnosti není s 12% chybovostí u proplácených výdajů 
dostatečně účinný, a zpráva z roku 2008 tyto údaje potvrdila s 11 % neoprávněně 
proplacených prostředků,

C. vzhledem k tomu, že Komise musí posílit svou kontrolní úlohu s cílem snížit chybovost, 
zlepšit kontrolní systém a zvýšit pomoc orgánům nižší úrovně a příjemcům, což 
dlouhodobě povede k uživatelsky přívětivější politice zaměřené na výsledky,

Uplatňování víceúrovňové správy

1. vítá Bílou knihu Výboru regionů o víceúrovňové správě a uznání subsidiarity orgánů nižší 
úrovně v Lisabonské smlouvě; zdůrazňuje, že víceúrovňový přístup by se měl uplatňovat 
nejen vertikálně, ale i horizontálně, mezi subjekty na stejné úrovni, a to ve všech 
politikách Unie se sdílenou pravomocí, včetně politiky soudržnosti;

2. vítá závěry neformální schůze ministrů v Malaze v březnu 2010 a domnívá se, že 
vícestupňová správa je předpokladem pro dosažení územní soudržnosti v Evropě; vyzývá 
k tomu, aby tato zásada byla pro členské státy povinná v oblastech politiky se silným 
územním vlivem, aby byl zajištěn vyrovnaný územní rozvoj v souladu se zásadou 
subsidiarity; zdůrazňuje, že toto opatření by v žádném případě nemělo vést k postupům 
představujícím větší zátěž;

3. zdůrazňuje, že vícestupňová správa umožňuje lepší využívání možností územní 
spolupráce díky přeshraničním vztahům vzniklým mezi soukromými a veřejnými 
subjekty; vyzývá ty členské státy, které tak ještě neučinily, aby co nejdříve přijaly 
nezbytná opatření umožňující vytvoření evropských seskupení pro územní spolupráci; 
doporučuje, aby Komise podporovala výměnu informací mezi již vytvořenými ESÚS a 
seskupeními, která se právě tvoří;

4. vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby v současném programovém období 
intenzivněji používaly integrovaný přístup; navrhuje, aby tento přístup byl prohlášen za 
povinný v souvislosti s budoucí politikou soudržnosti;

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala návod pro veřejnoprávní a soukromé subjekty, jak 
zavádět do praxe zásady víceúrovňové správy a integrovaný přístup; doporučuje, aby 
kroky směřující k podpoře těchto dvou přístupů byly financovány z technické podpory 
EFRR;
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6. doporučuje, aby Výbor regionů využil dny otevřených dveří 2010 jako příležitosti 
k podpoře a prohloubení rozpravy o víceúrovňové správě; doporučuje, aby víceúrovňová 
správa byla zahájena a zavedena v regionech členů Výboru regionů od roku 2011;

7. vyzývá členské státy, aby od úvodních fází jednání o právních předpisech Unie a o 
programech využívajících strukturální fondy zapojily příslušné regionální a místní orgány, 
aby byl umožněn včasný dialog mezi různými úrovněmi správy; vyzývá tyto orgány, aby 
se podílely na činnosti odpovědných rozhodovacích orgánů na stejné úrovni 
s vnitrostátními zástupci;

8. vyzývá členské státy, aby v případě potřeby rovněž posílily úlohu regionálních a místních 
orgánů při řízení a provádění programů; v politice soudržnosti doporučuje přijetí metodiky 
místního rozvoje založené na místním partnerství, zejména u projektů týkajících se otázek 
měst, venkova a přeshraničních záležitostí;

9. vyzývá Komisi, aby vytvořila odsouhlasenou definici koncepce partnerství jako podmínky 
pro budování skutečných partnerských vztahů s regionálními a místními orgány; žádá 
Komisi, aby skutečně ověřila provádění této zásady tím, že vytvoří konkrétní hodnotící 
nástroje a pomocí nástrojů IKT rozšíří v této oblasti osvědčené postupy;

10. žádá, aby zásada vícestupňové správy byla začleněna do všech fází přípravy a provádění 
Strategie EU2020 tak, aby bylo zajištěno, že výsledky se dostanou k regionálním a 
místním orgánům, které ji musí uplatňovat;

11. vyzývá Komisi, aby vytvořila vzdělávací program a systém mobility pro místní a 
regionální subjekty, které jsou zapojeny do provádění programů politiky soudržnosti;

Posílení úlohy Komise při podpoře regionálních a místních orgánů.

12. je toho názoru, že silnější úloha na regionální a místní úrovni musí odpovídat posílené 
úloze Komise v dozoru se zaměřením na prověřování auditorských systémů spíše, než 
jednotlivých projektů; vyzývá Komisi, aby dokončila schvalování zpráv o posouzení 
shody, aby se předešlo zpožděným platbám a ztrátám finančních prostředků v důsledku 
zrušení, a aby do roku 2012 předložila návrh na přijatelné riziko výskytu chyb;

13. vítá zjištění zprávy Komise o akčním plánu z února 2010 a dosavadní zahájení 
nápravných a preventivních opatření; vyzývá GŘ REGIO, aby v této činnosti pokračovalo 
po celou dobu provádění, aby byl zachován impuls vytvořený akčním plánem;

14. vyzývá Komisi, aby posílila iniciativu školení školitelů pro řídící a certifikační orgány; 
zdůrazňuje, že by mělo docházet k neustálému sledování, aby bylo zajištěno, že obsah 
školení je skutečně rovnoměrně přenášen na nižší úrovně a že místní subjekty nejsou 
přehlíženy;

15. vyzývá Komisi, aby rychle zahájila činnost nového portálu v databázi SFC 2007, který 
umožňuje všem subjektům zabývajícím se strukturálními fondy přímý přístup 
k příslušným informacím; doporučuje, aby členské státy propagovaly a uvedly mezi 
regionální a místní orgány a mezi konečné příjemce do oběhu informace o tomto nástroji;
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16. vyzývá Komisi, aby zavedla další mechanismy technické pomoci na podporu 
informovanosti na regionální a místní úrovni o problémech spojených s prováděním, 
zejména ve státech EU12, které jsou relativně méně informované a méně zkušené, co se 
týče pravidel, jimiž se řídí politika soudržnosti;

17. požaduje standardizované používání modelu jednotného auditu na všech úrovních, aby 
nedocházelo ke zdvojování auditů a nadměrné kontrole; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vydala příručku k jednotnému auditu včetně všech pokynů, které byly až dosud 
vypracovány;

18. vyzývá členské státy, aby nadále využívaly nástroje finančního inženýrství jako 
prostředky ke zvýšení kvality projektů a účasti soukromých subjektů, zejména malých a 
středních podniků, v evropských projektech; vyzývá Komisi, aby zjednodušila pravidla 
pro fungování těchto nástrojů, jejichž nynější složitost omezuje jejich používání;

19. je přesvědčen, že dodržení postupů nemůže být na úkor kvality zásahů; požaduje po 
Komisi v budoucnosti politiku více orientovanou na výsledky, zaměřenou spíše na kvalitu 
provádění a strategický rozvoj projektu, než na kontrolu; za tím účelem naléhavě žádá 
Komisi, aby vypracovala objektivní a měřitelné ukazatele, které jsou srovnatelné v rámci 
celé Unie;

20. vítá probíhající zjednodušování předpisů pro strukturální fondy; požaduje jednodušší 
strukturu fondů po roce 2013, a to nikoli jako důsledek hospodářské krize, ale jako 
obecnou zásadu budoucí politiky soudržnosti, aby případní partneři nebyli odrazováni od 
účasti na projektech;

21. vyzývá Komisi, aby se zabývala zásadami diferenciace a proporcionality v budoucích 
nařízeních a aby přizpůsobila požadavky rozsahu programů a povaze partnerů, zejména 
v případech, kdy jsou zapojeny malé orgány veřejné moci; u všech fondů požaduje širší 
využívání paušálních částek a pevných sazeb, zejména pro režijní náklady a technickou 
pomoc; navrhuje, aby byla vypracována opatření pro pružná hodnotící kritéria u 
inovativních projektů a mírnější požadavky na kontrolu u pilotních projektů;

22. s ohledem na vytváření uživatelsky přívětivější politiky v budoucnosti vyzývá k hlubší 
harmonizaci a integraci pravidel strukturálních fondů, aby nedocházelo k rozpadu projektu 
na různé části, pro něž se použijí různé fondy; doporučuje zaměřit se nejen na řádnost 
výdajů, ale i na kvalitu zásahů a na to, aby zdroje byly soustředěny tak, že na straně řízení 
bude pomoc znásobena;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V průběhu uplynulých desetiletí decentralizace moci v řadě členských států výrazně posílila 
pravomoci regionálních a místních orgánů v oblasti výkonu politik Společenství.
Reformní smlouva zavedla do práva Společenství pro politiky sdílené pravomoci subsidiaritu 
na nižší než vnitrostátní úrovni veřejné správy, což dnes územním orgánům umožňuje, aby se 
hlouběji zapojily do rozhodovacího procesu, a to jak při navrhování, tak při provádění politik, 
a aby se jako plnohodnotní partneři mohly podílet na dosahování cílů Společenství. 
Tento důležitý krok směrem k lepší víceúrovňové správě reaguje na opakované požadavky 
Parlamentu, aby bylo posíleno zapojení orgánů na nižší než národní úrovni veřejné správy do 
koncipování politik při plném respektování různých vnitrostátních uspořádání.

Účinné provádění velmi závisí na tom, jak jsou politiky koncipovány; zapojení místních a 
regionálních orgánů také v této fázi – jako těch, kdo nejlépe znají potřeby svého území a 
obyvatelstva – je zárukou účinnějších výsledků ve fázi pozdější.
Důraz na předlegislativní fázi rozhodovacího procesu a na přidanou hodnotu, kterou rozvoji 
územních strategií v EU nabízejí politiky a osvědčené postupy realizované na místní a 
regionální úrovni, je tudíž klíčový.

Politika soudržnosti je první oblastí, kde se tento přístup uplatňuje: její regionální rozměr a 
uplatňování principu partnerství představuje přidanou hodnotu a přispívá k zajištění její 
účinnosti a udržitelnosti. 

Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě
Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě otevřela v pravý čas diskusi o obecném 
chápání této zásady jako praktického nástroje rozhodování v rámci politik Společenství, 
v nichž se uplatňuje sdílená pravomoc. 
Aby bylo možné zjistit, jak lze lépe rozvinout koncepci víceúrovňové správy v oblasti politiky 
soudržnosti, berou se v potaz níže uvedená hlediska:

 K zajištění víceúrovňové spolupráce mezi subjekty a k integrovanému přístupu mezi 
politikami jsou zapotřebí oba rozměry víceúrovňové správy, jak vertikální, tj. 
spolupráce mezi orgány různých úrovní správy včetně hospodářských a sociálních 
subjektů , tak horizontální, tj. mezi subjekty na téže úrovni. 

 Jasnější definice zásady partnerství by usnadnila vytváření skutečných partnerství
s regionálními a místními orgány; od rané fáze jednání v rámci diskusí v EU je třeba 
posílit zejména úlohu místní úrovně a konzultace s orgány místní úrovně. Princip 
partnerství často nefunguje z důvodu slabého zapojení místních orgánů.

 Diskuse o víceúrovňové správě má úzký vztah k diskusi o územní soudržnosti: 
Zapojení orgánů na nižší úrovni správy do uskutečnění cílů EU je podmínkou pro 
účinné zavedení územní soudržnosti. Bílá kniha o územní soudržnosti v návaznosti na 
zelenou knihu by představovala příhodný nástroj k vyjasnění toho, jak v budoucí 
regionální politice zavést územní soudržnost prostřednictvím víceúrovňové správy, i 
příspěvek k diskusi o příštím legislativním balíčku. 

 K posílení víceúrovňové spolupráce přes hranice států je nutno lépe využít potenciálu 
územní spolupráce. Přeshraniční regiony skýtají nevyužitý územní potenciál a jsou 
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místem sbližování politik. Důležitá úloha územní spolupráce pro realizaci cílů 
EU2020 je navíc zdůrazněna v řadě reakcí na nedávné veřejné konzultace. Měl by být 
podpořen nástroj ESÚS jako nástroj k vytváření systému přeshraniční správy a 
zajišťování podílu na různých politikách na regionální a místní úrovni. 

 Zjednodušení předpisů na úrovni Společenství i národní je podmínkou lepší správy v 
oblasti politiky soudržnosti. Nedávné změny ve všeobecném nařízeních a nařízení o 
EFRR představují v tomto směru důležité kroky, ale zjednodušení by neměla být 
spojována pouze s dočasnou nebo výjimečnou situací, jakou je například ekonomická 
krize. Naopak by toto v budoucnu mělo inspirovat veškeré právní předpisy týkající se 
strukturálních fondů. I členské státy by měly zjednodušit své vnitrostátní předpisy, 
které často přispívají k další administrativní zátěži, jež není předpisy Společenství 
požadována. Jako nezbytnou protiváhu je nutné na všech úrovních vytvořit silnější 
kulturu hodnocení, aby bylo možné zajistit účinnou kontrolu a předcházet chybám. 

Posílení úlohy Komise při podpoře regionálních a místních orgánů.
Druhá část zprávy analyzuje mechanismy sdíleného řízení, zejména pak různé povinnosti 
Evropské komise a členských států, a přináší doporučení, jak zlepšit systém provádění 
programů. 

Zpráva Evropského účetního dvora z roku 2006 ukázala, že kontrolní systémy, které pro 
politiku soudržnosti existují, nejsou dostatečně účinné, a podíl chyb u proplácených výdajů je 
příliš vysoký (12 %). Výroční zpráva za rok 2008 tato data potvrdila: 11 % prostředků nebylo 
proplaceno náležitě. 

Samozřejmě tato data neodrážejí skutečnou situaci plně, protože zahrnují i období 2000–2006, 
kdy stávající kontrolní požadavky neexistovaly. 

Nicméně i při nedostatku údajů pro řádné vyhodnocení účinnosti nových předpisů pro roky 
2007–2013 je současný předpoklad takový, že podíl chyb ve strukturálních fondech je stále 
příliš vysoký a že je nutné věnovat další energii zlepšení účinnosti kontrolních mechanismů.
Akční plán Komise pro rok 2008 zaměřený na to, jak posílit její kontrolní úlohu, obsahuje i 
sadu opatření přijatých Komisí ke zvýšení výkonnosti fondů, a to včetně opravných a 
preventivních opatření do budoucna. 

Ve zprávě jsou tato opatření analyzována a navíc v ní jsou předložena některá první 
doporučení pro stávající programové období ohledně toho, jak posílit vedoucí úlohu Komise u 
kontrolních a řídících postupů a jak posílit koordinační úlohu Komise v kontrolní fázi. 
Je samozřejmé, že jeden rok provádění programu nepostačuje na to, aby se celkový dopad 
realizovaných opatření plně vyhodnotil. Nicméně některé povzbudivé informace týkající se 
dopadu akčního plánu lze získat již ze dvou sdělení přijatých Komisí 3. února 2009 a 18. 
února 2010.
Dohled ze strany Komise tak, jak se v současnosti předpokládá, se považuje za nedostatečný a 
nemůže tvořit neúčinné kontrolní systémy na národní úrovni, které trvají celé několikaleté 
období. Kontrolní úloha Komise by měla být silnější na začátku programů a vnitrostátní 
úroveň by měla hrát větší roli v průběhu realizační fáze.
Zejména stávající systém posuzování souladu vyžaduje k zajištění účinnosti v průběhu celého 
programového období jemné doladění. Tento úkon ještě nebyl dokončen, což by mohlo vést 
ke zpožděním v platbách a následné ztrátě prostředků, a to kvůli automatickému zrušení 
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závazků.
Je třeba zlepšit kontrolu v průběhu realizace zavedením možnosti ad hoc kontrol a 
zintenzivněním pomoci řídícím orgánům (ŘO) provádějícím kontroly na prvním stupni, aby 
se včas opravily nesrovnalosti a snížil celkový podíl chyb. Školení a vedení ze strany Komise 
by se mělo více soustředit na tuto úroveň, kde se také vyskytuje největší procento chyb, a 
zejména na ty části – tj. nezpůsobilé náklady a veřejné zakázky –, kde bylo zjištěno největší 
procento nesrovnalostí. 
Částečně k těmto chybám dochází v důsledku příliš složitých pravidel, která se na strukturální 
fondy vztahují. Systém sdíleného řízení, jenž je typický pro politiku soudržnosti, vede k tomu, 
že výklad a aplikace pravidel jsou velmi spletité, a to zejména pro vysoký počet zapojených 
subjektů. V tom na jedné straně samozřejmě spočívá skutečná přidaná hodnota strukturálních 
fondů, na druhé straně to však zároveň vede k většímu nebezpečí chyb. 

Pravidla by tedy měla být zjednodušena, aby byly jednotlivé postupy uživatelsky přívětivější 
a aby neodrazovala možné příjemce od účasti na projektech. 

Komise musí zároveň znásobit svou roli poskytovatele znalostí pro nižší úrovně správy, a to 
jak regulačními, tak neregulačními iniciativami – z nichž některé již existují, ale je nutné je 
zlepšit.
Měl by být zajištěn vyšší objem investic do vnitrostátní a regionální správy, a to jak 
prostřednictvím finanční pomoci, tak školení, aby se zvýšila kapacita orgánů, které za řízení 
programu odpovídají, a jejich znalosti předpisů. Zejména v nových členských státech, kde je 
tato praxe stále nová, by se investice do institucionálních kapacit měly stát prioritou. 
Ve střednědobém horizontu by to umožnilo zapojit do řízení a kontroly více orgánů nižší 
úrovně veřejné správy a Komise by spíše převzala posílenou koordinační úlohu.
Kromě opatření realizovaných prostřednictvím akčního plánu by také měly být posíleny další 
iniciativy:

 posílení pomoci Komise řídícím orgánům prostřednictvím cílených seminářů, pokynů, 
předávání osvědčených postupů a školení úředníků odpovědných za řízení – vzhledem 
k tomu, že k většině chyb dochází na prvním stupni kontroly; měl by být k dispozici 
stálý dohled nad vlastním přenosem vzdělávacích opatření zaměřených na řídící 
orgány za účelem kontroly, zda se znalosti opravdu předávají, se zvláštní pozorností 
věnovanou místní úrovni; 

 zajištění lepší koordinace mezi existujícími kontrolními úrovněmi, aby se zabránilo 
zdvojení kontrol a nadměrné kontrole. V dlouhodobém horizontu by lepší koordinace 
uvolnila zdroje uvnitř Komise, která by se spíše věnovala pomoci v oblasti řízení;

 bezodkladně by měl být zahájen provoz nového portálu ve stávající databázi SFC 
2007, neboť by umožnil přímý přístup k příslušným informacím všem subjektům 
zabývajícím se strukturálními fondy; 

 měl by být dále rozvíjen potenciál nástrojů finančního inženýrství, aby byl v rámci 
evropských projektů umožněn rozvoj kvalitativních strategických projektů a účast 
soukromých subjektů, zejména malých a středních podniků, a kapitálu na evropských 
projektech. Jejich současné nízké využívání v důsledku přílišné složitosti vyvolává 
naléhavou potřebu diskuse o jejich správě. 
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 lepší soudržnost pravidel různých fondů na úrovni Společenství by umožnila 
integrovanější přístup.

***

Některá opravná opatření by měla být provedena okamžitě, aby se výsledky projevily ještě 
v současném programovém období. Jiná musí být řešena v dlouhodobém výhledu jako 
výsledek navýsost politické diskuse o politice soudržnosti po roce 2013. 
Zejména práce na zjednodušení, které byly zahájeny v roce 2007 v rámci pracovní skupiny 
Komise, by se měly na jedné straně soustředit na podněty ke zlepšení postupů v současném 
prováděcím období a na druhé straně by měly být prosazovány další návrhy na zjednodušení 
fungování politiky soudržnosti: zjednodušení by se mělo stát horizontálním a dlouhodobým 
principem, z nějž bude čerpat celá filozofie budoucí politiky soudržnosti.

Je zapotřebí vážné úvahy o tom, jak zlepšit správu, a v důsledku toho i účinnost systému pro 
správu strukturálních fondů na období po roce 2013. Diskuse uvnitř skupiny na vysoké úrovni 
o budoucí politice soudržnosti by měla toto hledisko vážně zohlednit a Parlament by se měl 
do této diskuse aktivně zapojit.


