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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o využívání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti: ponaučení pro 
budoucí politiku soudržnosti EU
(2010/2305(INI))

Evropský parlament,

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

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvané „Přínos regionální politiky 
k udržitelnému růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (KOM(2011)0017),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Přínos regionální politiky 
k udržitelnému růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (SEK(2011)0092),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 25. října 2010 nazvaný „Politika 
soudržnosti: Reakce na hospodářskou krizi, přezkum provedení opatření politiky 
soudržnosti přijatých na podporu Plánu evropské hospodářské obnovy“ (SEK(2010)1291),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. března 2010 nazvané „Politika soudržnosti:
Strategická zpráva za rok 2010 o provádění programů na období 2007–2013“ 
(KOM(2010)0110),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 31. března 2010 nazvaný
„Doprovodný dokument ke sdělení Komise ze dne 31. března 2010 – Politika soudržnosti:
Strategická zpráva 2010 o provádění programů na období 2007–2013“ (SEK(2010)0360),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června
2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, 
pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se 
finančního řízení1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 
2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných 
skupin obyvatel2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 
2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie 

                                               
1 Úř. věst. L 158, 24.6.2010, s. 1.
2 Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 1.
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v oblasti bydlení1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 284/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení 
týkající se finančního řízení2,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 85/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení 
týkající se finančního řízení3,

– 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 soudržnosti4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/19995,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1783/19996,

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu 
a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj7,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost8,

– s ohledem na závěry Rady ke strategické zprávě Komise za rok 2010 o provádění 
programů politiky soudržnosti, které byly přijaty na zasedání Rady pro zahraniční věci, 
jež se konalo dne 14. června 2010,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
14. července 2010 nazvané „Jak podněcovat účinná partnerství při řízení programů 
politiky soudržnosti na základě osvědčených postupů z období 2007–2013“ (ECO/258),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů nazvané „Politika soudržnosti: Strategická 

                                               
1 Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 3.
2 Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 10.
3 Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 1.
4 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
5 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 12.
6 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1.
7 Úř. věst. L 371, 27.12.2006, s. 1.
8 Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
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zpráva 2010 o provádění programů na období 2007–2013“ z 1.–2. prosince 2010 (CdR 
159/2010),

– s ohledem na své usnesení ze dne … 2011 ke zprávě za rok 2010 o provádění programů 
politiky soudržnosti na období 2007–20131,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2010 o dosažení skutečné územní, sociální 
a hospodářské soudržnosti v EU – nezbytné podmínky konkurenceschopnosti na světové 
úrovni?2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 k provádění nařízení o strukturálních 
fondech v období 2007–2013: výsledky jednání ohledně vnitrostátních strategií a 
operačních programů politiky soudržnosti3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanovisko Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že schopnost využívat prostředky je chápána jako míra, do které je 
členský stát schopen účelně a účinně vynakládat finanční prostředky získané ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, a vzhledem k tomu, že tato schopnost je 
nezbytná pro to, aby se za pomoci zdrojů z fondů EU co nejvíce přispělo k hospodářské 
a sociální soudržnosti,

B vzhledem k tomu, že schopnost využívat prostředky není ukazatel stálý, nýbrž proměnný, 
a vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských státech se velmi liší, takže pro posílení 
této schopnosti je nutné přijímat individuální řešení,

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání co největší možné finanční podpory vyžaduje 
trvalé úsilí členských států a zapojení správy na místní a regionální úrovni ve všech 
stádiích procesu,

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti jsou 
složitá, a je tedy obtížné je splnit, což zapříčiňuje chyby, takže členské státy tráví 
neúměrné množství času snahou zvládat a kontrolovat tyto chyby,

E. vzhledem k tomu, že zejména členské státy, které přistoupily k EU v průběhu stávajícího 
programového období, se potýkají s výraznými obtížemi, pokud jde o využívání 
prostředků, které vyplývají z podstatného navýšení množství dostupných prostředků ve 
srovnání s prostředky z předvstupních fondů,

1. poukazuje na rychlejší využívání finančních prostředků a plnění rozpočtu v rámci politiky 
soudržnosti v průběhu roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů spojených s politikou 
soudržnosti, kterého dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy zrychleným prováděním 
programů a rychlejším poskytování finančních prostředků příjemcům;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0000.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0473.
3 Přijaté texty, P6_TA(2009)0165.
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2. upozorňuje, že problémy spojené s využíváním prostředků způsobují následující hlavní 
faktory:

 obtíže při dokončování postupů posouzení shody, pokud jde o nový řídící a kontrolní 
systém, na začátku programového období;

 světová hospodářská recese;

 nedostatečné zdroje pro spolufinancování projektů;

 zpoždění ve vytváření a zavádění vnitrostátních pravidel a pravidel EU nebo s nimi 
spojených pokynů a neúplná nebo nepřesná pravidla;

 zpoždění při překladu pokynů a získávání objasnění ze strany Komise a nesrovnalosti 
v pokynech Komise;

 příliš složité a příliš přísné vnitrostátní požadavky a jejich časté změny;

 nutnost zřídit nové instituce;

 nedostatečné oddělení orgánů ve členských státech, problémy s hierarchií institucí 
a potíže s přidělováním úkolů a odpovědností;

 omezený počet pracovníků, nedostatečná kvalifikace pracovníků na celostátní a 
regionální úrovni a obtíže, pokud jde o udržení pracovníků;

 problémy se zaváděním systémů informačních technologií;

 nedostatečná rovnováha mezi kontrolami a naplňováním samotných programů;

 nedostatečná počáteční příprava, pokud jde o provádění projektů, a chybějící soubory 
vhodných projektů;

 politicky motivované změny v investičních prioritách;

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit pravidla a postupy na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo zdrojem závažných obtíží pro příjemce; domnívá se, že 
zjednodušení přispěje k rychlejšímu přidělování finančních prostředků, vyšším mírám 
využívání prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků; domnívá se, že je nutné dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením a stabilitou 
pravidel a postupů;

4. je toho názoru, že důraz by neměl být kladen na kontrolu vstupů, ale spíše na platby za 
plnění cílů; domnívá se, že v této souvislosti by se měla zlepšit jednak vyváženost mezi 
pravidly a postupy, jichž je třeba pro zajištění legality a správnosti výdajů EU, a jednak je 
nutné, aby se politika soudržnosti více zaměřila na dosahování cílů a byla hospodárnější;

5. je toho názoru, že je zapotřebí více se soustředit nikoli na formální nesrovnalosti, ale spíše 
na podvody a rozlišenější přístup k těmto nesrovnalostem, což by podle jejich zjištěné 
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závažnosti umožnilo jistou pružnost;

6. zdůrazňuje, že by mělo dojít ke zvýšení proporcionality mezi objemem podpory 
a požadavky na kontrolu, a zdůrazňuje, že by měla být posílena koordinace činností při 
provádění auditu a v příštím programovém období by měla být dodržována zásada 
jednotného auditu;

7. zdůrazňuje, že klíčový význam má včasné přijetí víceletého finančního rámce a jasných 
a konečných pravidel a pokynů pro členské státy, aby se tak zabránilo novým obtížím na 
počátku příštího programového období;

8. zdůrazňuje přínosy součinnosti mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova; je 
toho názoru, že by měla být zvýšena pružnost podpory činností v souvislosti s Evropským 
sociálním fondem v programech Evropského fondu pro regionální rozvoj a že 
harmonizace pravidel a postupů by vedla ke zjednodušení systémů provádění a povzbudila 
by potenciální příjemce k zapojení do programů s finanční účastí EU; v této souvislosti 
připomíná potenciál křížového financování, které stále není plně využíváno;

9. vyzývá členské státy, aby věnovaly přípravám projektů větší pozornost a vypracovávaly 
soubory vhodných projektů, aby bylo možné minimalizovat riziko překročení nákladů a 
dosáhnout vysoké míry využívání prostředků;

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další úsilí s cílem přilákat a udržet si kvalifikované 
pracovníky, kteří mají spravovat prostředky EU;

11. vyzývá členské státy, aby v rámci svých prováděcích struktur zřídily diskusní fóra nebo 
sítě s cílem debatovat o zkušenostech a obtížích a vyměňovat si osvědčené postupy; 
rovněž vyzývá členské státy, aby pomáhaly příjemcům vypořádat se s přísnějšími 
požadavky na kontrolu tím, že jim budou poskytovat podporu;

12. vyzývá Komisi, aby v celé EU zavedla program spolupráce založený na zkušenostech 
s programem partnerství, aby tak zlepšila spolupráci mezi regiony s vysokou mírou 
využívání prostředků s regiony s nižší mírou využívání prostředků a usnadnila šíření 
osvědčených postupů;

13. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti zavedení jednotných informačních 
a komunikačních systémů a přitom zohlednila rozdíly mezi řídícími a kontrolními systémy 
členských států;

14. poznamenává, že navazování partnerství veřejného a soukromého sektoru je často 
zdlouhavým a obtížným postupem, ale přesto se domnívá, že partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, která jsou dobře a s předstihem připravena, by mohla přispět ke 
zvýšení schopnosti využívat prostředky a k vyřešení obtíží se spolufinancováním;

15. vyzývá členské státy, aby občany a regionální a místní orgány plně informovaly o 
možnostech financování, způsobilosti pro spolufinancování ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti, pravidlech spolufinancování, pravidlech, jimiž se řídí náhrada 
nákladů, a o tom, kde naleznou výzvy k předkládání návrhů;
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16. znovu zdůrazňuje, že zásada víceúrovňového řízení a zásada partnerství jsou klíčovými 
prvky účinnosti operačních programů a velmi dobré schopnosti využívat prostředky; 
doporučuje členským státům, aby při uskutečňování operačních programů neustále 
posilovaly zásadu partnerství a transparentnosti a aby při vymezování investičních priorit, 
při samotném procesu rozhodování a při uskutečňování programů od začátku 
zohledňovaly úrovně, které jsou nižší než celostátní úroveň;

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

Úvod

Od konce devadesátých let minulého století je využívání prostředků ze strukturálních fondů 
a z Fondu soudržnosti považováno za hlavní problém s ohledem na provádění politiky 
soudržnosti EU. Mnoho členských států se při využívání prostředků ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti z rozpočtu EU potýkalo s obtížemi, zejména v prvních letech po 
přistoupení. Tato zpráva se tedy zaměřuje na problémy a jejich příčiny a na osvědčené 
postupy ve stávajícím programovém období (2007–2013) a vyvozuje ponaučení pro budoucí 
politiku soudržnosti EU.

Obecné souvislosti

Schopnost využívat prostředky zpravodaj chápe jako míru, do které je členský stát schopen 
účelně a účinně vynakládat finanční prostředky získané ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti. Tato schopnost je nezbytná pro to, aby se za pomoci zdrojů z fondů EU co 
nejvíce přispělo k hospodářské a sociální soudržnosti. Schopnost využívat prostředky na 
straně poptávky znamená skutečnou schopnost žadatelů vytvářet přijatelné projekty. Na straně 
nabídky můžeme schopnost využívat prostředky určit prostřednictvím tří hledisek:

 makroekonomické schopnosti využívat prostředky vymezené a měřené pomocí HDP;
 finanční schopnosti využívat prostředky vymezené jako schopnost spolufinancovat 

programy a projekty podporované EU, programovat a zaručit tyto vnitrostátní 
příspěvky ve víceletých rozpočtech a vybírat příspěvky od partnerů podílejících se na 
různých programech a projektech;

 správní kapacity vymezené jako schopnost a kvalifikovanost ústředních a místních 
orgánů připravovat programy a vhodné a včasné projekty, rozhodovat o nich, zajistit 
spolupráci zúčastněných partnerů, splňovat správní požadavky a požadavky na 
podávání zpráv, financovat provádění programů a projektů a dohlížet nad ním 
a vyhýbat se nesrovnalostem.

Schopnost využívat prostředky není ukazatel stálý, nýbrž proměnný. V různých členských 
státech se značně liší, je tedy zapotřebí zvláštní řešení pro jednotlivé případy.

Snaha o využívání co největší možné finanční podpory v této souvislosti vyžaduje trvalé úsilí 
členských států a zapojení správy na místní a regionální úrovni ve všech stádiích procesu.

Příčiny problémů spojených s využíváním prostředků

 Počáteční problémy na začátku programového období

Členské státy se potýkaly s obtížemi při dokončování postupů posouzení shody, pokud jde 
o nový řídící a kontrolní systém stanovený nařízením 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. To vedlo ke zpoždění plateb, jelikož 
vyjádření souhlasu se systémem ze strany Komise bylo předpokladem pro první průběžné 
platby. Navíc je souběžná realizace dvou programových období (2000–2006 a 2007–
2013) taktéž považována za významnou zátěž, která způsobuje zpoždění na začátku 
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stávajícího období.

 Finanční problémy

Pokud jde o využívání prostředků z fondů, za obtížemi mnohých států stály dopady 
světové hospodářské recese. Důsledkem byly problémy při dosahování výsledků, změny 
v očekávaných požadavcích a rostoucí omezení vnitrostátního nebo místního financování 
z veřejných zdrojů. Získat dostatečné zdroje pro spolufinancování projektů bylo pak ještě 
obtížnější.

 Požadavky příslušných právních předpisů

Regulační rámec na období 2007–2013 ve srovnání s předchozím rámcem vedl obecně 
k ujasnění, avšak na této oblasti je stále potřeba dále pracovat. Obtíže členských států 
spojené s požadavky příslušných právních předpisů plynou mimo jiné z problémů s 
neslučitelností, protože v některých případech nebyly požadavky ES v souladu se 
stávajícími vnitrostátními opatřeními, která tak musela být přezkoumána.

Další problémy byly způsobeny zpožděním při vytváření a zavádění vnitrostátních 
pravidel a pravidel EU nebo s nimi spojenými pokyny a mezerami v pravidlech nebo 
nepřesnými pravidly. Některé požadavky příslušných právních předpisů by měly být dále 
přizpůsobeny tak, aby zohledňovaly zkušenosti s prováděním. Kromě toho je 
problematická definice pravidel způsobilosti. Některé operační programy pro územní 
spolupráci měly obtíže s vnitrostátními pravidly způsobilosti, jelikož v závislosti na počtu 
zapojených členských států zde existuje velký počet různých souborů vnitrostátních 
pravidel.

Při překladu pokynů a získávání objasnění ze strany Komise týkajících se např. posouzení 
dopadu na životní prostředí a způsobilosti nákladů docházelo k významným zpožděním.
K dalším problémům docházelo v důsledku častých změn vnitrostátních požadavků 
a nesrovnalostí v pokynech ES vzhledem k tomu, že orgány EU změnily svůj výklad 
nařízení během finančního výhledu.

 Organizační požadavky

Obtíže členských států týkající se organizačních požadavků byly způsobeny nutností zřídit 
nové instituce, nedostatečným oddělením orgánů, problémy s hierarchií institucí 
a potížemi s přidělováním úkolů a odpovědností. V některých případech došlo k vytvoření 
příliš mnoha organizací a ke zdvojení jejich poslání.

 Lidské zdroje

Obecné nařízení nestanoví žádné konkrétní požadavky, pokud jde o kvalitu a počet 
pracovníků nezbytných pro dosažení souladu s požadavky na řízení a kontrolu. Vzhledem 
k přísnějším požadavkům na kontrolu je omezený počet pracovníků na celostátní 
a regionální úrovni a jejich nedostatečná kvalifikace velmi znepokojující. Docházelo 
k obtížím, pokud jde o udržení pracovníků. Omezení zaměstnávání ve veřejném sektoru 
v důsledku krize napovídá, že došlo k nárůstu externího zajištění kontrol. Kvůli střídání 
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zaměstnanců v Komisi může docházet ke změnám výkladu některých pravidel během 
provádění operačních programů. 

 Systémy informačních technologií

Problémy se zaváděním systémů informačních technologií, nedostatečně jasné nebo pozdě 
vydané pokyny ke komunikačním a informačním systémům ze strany Komise a kvalita 
a včasnost vnitrostátních pokynů ke komunikačním a informačním systémům způsobily 
významná zpoždění.

 Požadavky na kontrolu

Zpřísněné požadavky na kontrolu vedly k ujasnění, nicméně zde není dostatečná 
rovnováha mezi kontrolami a naplňováním samotných programů. Požadavky příslušných 
právních předpisů na období 2007–2013 se zaměřují na otázky kontroly, a tím odvádí 
pozornost od náplně programů. Příjemci mají obavy z požadavků na kontrolu a řídící 
pracovníci věnují více času posuzování souladu s těmito požadavky než samotnému 
plnění cílů operačních programů. Kromě toho jdou vnitrostátní požadavky na kontrolu 
často nad rámec nařízení EU.

Návrhy pro zlepšení schopnosti využívat prostředky

Pravidla týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti jsou složitá, a je tedy obtížné je 
splnit, což je příčinou chyb. Členské státy tudíž tráví neúměrné množství času snahou zvládat 
a kontrolovat tyto chyby. Zpravodaj se domnívá, že pravidla a postupy by měly být 
zjednodušeny s cílem dosáhnout vyšší míry využívání prostředků, snížit počet chyb a zvýšit 
účinnost. Zároveň by měla být nalezena správná rovnováha mezi zjednodušením pravidel a 
postupů a jejich stabilitou. 

Důraz by neměl být kladen na kontrolu vstupů, ale spíše na platby za plnění cílů. Mohlo by se 
zvážit, zda by bylo možné více se soustředit nikoli na formální nesrovnalosti, ale spíše na 
podvody a rozlišenější přístup k těmto nesrovnalostem, což by podle jejich zjištěné závažnosti 
umožnilo jistou pružnost. I zvážení míry chybovosti ve výdajích na projekty se může ukázat 
jako nezbytné. Navíc by měla být posílena koordinace činností při provádění auditu a měla by 
být uplatňována zásada jednotného auditu. Zpravodaj zdůrazňuje, že by mělo dojít ke zvýšení 
proporcionality mezi objemem podpory a požadavky na kontrolu.

Měla by se zlepšit jednak vyváženost mezi pravidly a postupy, jichž je třeba pro zajištění 
legality a správnosti výdajů EU, a na druhé straně je nutné, aby se politika soudržnosti více 
zaměřila na dosahování cílů a byla hospodárnější. Komise by měla navrhnout, jak se lépe 
zaměřit na dosažení cílů a zároveň dodržet základní pravidla, jako je řádná finanční správa.

Zpravodaj zdůrazňuje, že včasné přijetí víceletého finančního rámce a jasných a konečných 
pravidel a pokynů pro členské státy má mimořádný význam.

Domnívá se rovněž, že zde existuje značný prostor pro užší propojení systémů pro plánování 
a provádění. Harmonizace pravidel a postupů může vést ke zjednodušení systémů provádění 
a povzbudit potenciální příjemce k zapojení do programů s finanční účastí EU. Měla by se 



PE464.796v01-00 12/12 PR\866286CS.doc

CS

uvážit možnost zvýšit pružnost podpory činností v souvislosti s Evropským sociálním fondem 
v programech Evropského fondu pro regionální rozvoj a naopak.

Podle názoru zpravodaje by členské státy měly věnovat větší pozornost přípravám projektů a 
souborů vhodných projektů, aby mohly úspěšně spravovat prostředky ze strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti. Mimoto musí vyvíjet další úsilí s cílem přilákat a udržet si kvalifikované 
pracovníky, kteří působí na všech úrovních správy a čerpání prostředků EU.

Zpravodaj upozorňuje na velké rozdíly ve schopnosti využívat prostředky, které panují mezi 
členskými státy. Navrhuje proto, aby byl zaveden program spolupráce mezi členskými státy, 
jehož cílem má být výměna osvědčených postupů. Závěrem znovu zdůrazňuje význam zásady 
víceúrovňového řízení a zásady partnerství při správě prostředků ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti.


