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Význam řízení pro dosažení pokroku v oblasti udržitelného rozvoje

K tomu, aby bylo dosaženo úspěchu v oblasti regionálního rozvoje, nestačí pouze dohodnout 
se na tom, co je potřeba udělat, ale především na stanovení nástrojů k tomu, jak to udělat, 
tedy na otázce řízení.
Je nutné, aby se regionální a městské politiky staly součástí integrované rozvojové strategie. 
Je potřeba zavést mechanismy, které umožní zabránit vzájemnému střetu různých politik. 
Pokroku v oblasti udržitelného rozvoje lze dosáhnout pouze zlepšením řízení.
Studie nazvaná „Řízení a partnerství v regionální politice“, která byla vypracována na žádost 
Tematické sekce Evropského parlamentu, poukázala na rozdíly a obtíže projevující se při 
uplatňování zásady partnerství. Neexistuje totiž žádný jednotný model partnerství, nýbrž 27 
odlišných způsobů, jak partnerství uplatnit s přihlédnutím k ústavním charakteristikám 
každého členského státu. Má-li být totiž partnerství úspěšné, vyžaduje na počátku procesu 
jisté investice, které se však vrátí v podobě času, peněz a zvýšení účinnosti.
Koncepce a uplatňování regionálního rozvoje často v praxi naráží na uměle vytvořené 
rozdělení na správní a politické sektory či subjekty. Ve světě, který je stále více vzájemně 
závislý, odpovídají tyto struktury stále méně a méně potřebám občanů.
Zde je několik příkladů blokujících situací, které by měly být v důsledku řízení vyřešeny :

 Veřejné organizace (Evropská unie, stát, regiony, obce a další) disponují svými 
pravomocemi, rozpočty, strategickým rozhodováním, harmonogramy. Jak dosáhnout 
shody ve společných otázkách?

 Na každé úrovni jsou stanoveny odvětvové politiky: dopravní, vzdělávací, sociální, 
kulturní, bytová, energetická atd. Jsou si ti, kdo přijímají rozhodnutí, vědomi jejich 
dopadu na ostatní politiky?

 Evropská nařízení o EFRR (evropský fond regionálního rozvoje) doporučují uplatňovat 
v rámci jediného území (např. obce či regionu) integrovaný přístup. Je skutečně 
uplatňován ? Jakým způsobem jsou na takovém území využívány další evropské fondy, 
např. EZFRV, ESF, Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj (PCRD)?

 Jaké jsou pracovní metody, které pravidelně používají oddělení jednotlivých orgánů (od 
generálních ředitelství Evropské komise přes služby měst a ministerstva až k oddělením 
regionálních rad) k průřezové spolupráci?

 Umožní dokončení decentralizace v některých členských státech Evropské unie zlepšení 
přístupu k regionálním a místním subjektům?

Koncepce integrovaného přístupu k nástroji řízení

Evropské právní předpisy stále více a více podporují koncepci integrovaného přístupu, tedy 
hlubší integraci všech politik, které mají územní, hospodářský a sociální dopad. Tato 
koncepce vznikla na základě potřeby překonat dosavadní nedostatečnou provázanost těchto 
politik.
Je a bude považována za nezbytnou do té míry, že se objevuje v mnohých dokumentech 
evropských orgánů, zejména v oblasti politiky soudržnosti. Stala se klíčovým motivem 
procesu směřujícího ke zvýšení účinnosti evropských politik. Jak ale přejít od teorie k praxi ?
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Integrovaný přístup je považován za nezbytný k tomu, aby byla zohledňována 
jednotlivá témata související s určitým projektem, a řízení je jeho praktickým 
nástrojem. Řízení představuje způsob, jak zavést způsoby spolupráce a rozhodování:
 o určité otázce
 mezi různými veřejnými a soukromými subjekty
 mezi různými územními organizacemi
 mezi různými veřejnými politikami

Aby bylo řízení operativní, je potřeba uplatnit nástroj zvaný vedení projektu. Vedení 
projektu je založeno na určitých pravidlech, často velice jednoduchých. Tento nástroj, který 
vychází především z podnikatelského prostředí, nejen umožňuje určitému podniku vytvořit ve 
stále složitějším prostředí nový produkt, ale lze jej použít i k úspěšnému završení projektů 
financovaných ze strukturálních fondů. Je nástrojem k organizaci vzájemné spolupráce 
jednotlivých zúčastněných subjektů a integrovaný přístup se díky němu stává operativním.

Nové formy řízení, které již byly v Evropské unii uplatněny

Například: 

 Iniciativy Společenství, např. URBAN I a II v městských částech a LEADER ve 
venkovských oblastech, prokázaly, že tento systém funguje správně.

 Evropská komise vytvořila pracovní skupinu věnovanou otázkám měst, za účasti 12 GŘ 
pod vedením GŘ REGIO.

 URBACT rozšířil sítě, které zavádějí řízení ve formě vedení projektu. Od května 2008 
existuje sedm sítí věnovaných výhradně řízení.

 V článku 11 obecného nařízení o strukturálních fondech je požadováno, aby byla 
uplatněna zásada partnerství, což znamená konzultaci s občanskou společností a se 
sociálně hospodářskými subjekty a jejich účast na koncepci a uplatňování operačních 
programů.

 Členské státy se shodly na Územní agendě, dokumentu, který je strategický pro zvýšené 
zavádění územního hlediska do vnitrostátních a evropských politik. Akční plán prvního 
prováděcího programu územní agendy, který zahrnuje několik opatření, je věnován 
výhradně posílení územního řízení na několika úrovních. K tomu, aby bylo možno lépe 
zohlednit a zacílit územní vliv veřejných politik, je nevyhnutelné, aby byla 
optimalizována vzájemná spolupráce jednotlivých územních organizací.

 Uplatnění Evropského sdružení pro přeshraniční spolupráci (GECT) (prvním příkladem
je Eurométropole v Lille-Tournai-Courtrai v lednu 2008) zahrnuje i využití nových 
metod řízení.

 V rámci Sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj (Support Action) 
organizovala Evropská komise SOCIAL POLIS sociální platformu zaměřenou na 
sociální soudržnost měst.

 Evropská komise bude ve své příští zelené knize o územní soudržnosti pojednávat 
o otázkách řízení.
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 A konečně Lisabonská smlouva se ve své části věnované územní soudržnosti rovněž 
zasazuje o to, aby byla věnována zvláštní pozornost otázkám řízení.

NÁVRHY

Úvod
Nové metody řízení nenahrazují veřejné orgány (evropské, vnitrostátní, regionální nebo 
místní) disponující pravomocemi a rozpočty, ale právě díky těmto metodám mají veřejné 
orgány možnost uplatnit své vlastní politiky ve vzájemné souvislosti se všemi subjekty 
(veřejnými a soukromými), jichž se daná otázka týká.

Je tedy zapotřebí dále volit a uplatňovat takové kroky, které umožní kvalitativní i kvantitativní
rozvoj těchto nových metod řízení.

Řízení a evropské fondy
 Jakým způsobem lze zlepšit řízení při používání strukturálních fondů, aby byly 

operační programy na období 2007–2013 co nejúčinnější?
 Jaké metody řízení může uplatnit Evropská komise, aby dosáhla vzájemného 

skloubení jednotlivých fondů Společenství (strukturální fondy, sedmý rámcový 
program pro výzkum a vývoj, Evropský rybářský fond, EZFRV atd.)?

 Bylo by možné v rámci budoucí politiky soudržnosti po roce 2013 spojit fond 
soudržnosti a EFRR s ostatními fondy?

 Bude nutno od roku 2014 přijmout nařízení, na jejichž základě bude podmínkou 
užívání evropských fondů povinné zavedení integrovaného přístupu a používání 
nástrojů řízení (při dodržování zásady subsidiarity)?

Návrhy na rozvoj řízení ve veřejných organizacích

 Mohla by Evropská komise vypracovat hlavní směry pro uplatňování řízení, které se 
budou řídit ústavním rámcem členských států?

 Je zapotřebí upřesnit odpovědnost regionálních orgánů s ohledem na článek 274 
Lisabonské smlouvy, v němž je stanoveno přesunutí odpovědnosti za uplatňování 
programů na regionální úroveň?

 Je k rozvoji politiky soudržnosti a územní dimenze zapotřebí vytvořit formální radu 
ministrů, pověřenou otázkami územního rozvoje?

 Jak mohou Evropská komise, členské státy a regionální a místní orgány podpořit rozvoj 
skutečného řízení městských/venkovských projektů nebo příměstských projektů?

 Jak mohou evropské orgány podpořit spolupráci s Evropským sdružením pro územní 
spolupráci (GECT) jakožto nástrojem přeshraničního řízení, a pomocí jakých nástrojů 
mohou zajistit jeho úspěch?
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 Jakým způsobem lze podpořit zavedení opatření týkajících se řízení v rámci prvního 
prováděcího programu územní agendy, o němž bylo rozhodnuto během zasedání Rady 
na Azorských ostrovech dne 23. listopadu 2007?

 Jakým způsobem je nutno upravit jednací řád Evropského parlamentu, aby byla 
umožněna průřezová spolupráce v otázkách týkajících se několika parlamentních 
výborů při svěření tohoto úkolu dočasné skupině (např. podle vzoru dočasného výboru 
pro finanční výhledy)?

Ukazatele a měřítka výsledků nových metod řízení
 Jakým způsobem může vytvářet Evropská komise ve spolupráci se zúčastněnými 

subjekty ukazatele týkající se uplatňování řízení?
 Jakým způsobem lze využít nového programu ORATE k vypracování ukazatelů 

týkajících se řízení?

 V rámci francouzského předsednictví EU bude rozvíjena myšlenka zavedení „značky 
udržitelného města“, což bude předpokládat vypracování rámce udržitelného města. 
Jakým způsobem lze zajistit, aby se otázka řízení stala součástí pojmu udržitelného 
města a byla tedy zařazena do tohoto rámce udržitelného města?

 Jak lze uplatňovat zásadu partnerství ve stádiu hodnocení? 
 Do jaké míry lze nadále hodnotit dopad projektů prostřednictvím auditu ex-post?

 Jaké nástroje lze v rámci uplatňování zásady partnerství použít k tomu, aby bylo možno 
vybírat partnery podle jejich kvality?

 Do jaké míry se může dodatečné hodnocení nadále zaměřovat na kvalitativní stránku 
projektů?

 Jakým způsobem lze po zahájení projektu podpořit závazné postupy hodnocení jeho 
dopadu?

Vysvětlovat – přesvědčovat – utvářet – šířit osvědčené postupy v oblasti řízení
 Jaká další opatření lze zavést za účelem šíření osvědčených postupů v oblasti řízení?

 Do jaké míry by mohly stávající evropské sítě rozvíjet svou činnost v oblasti řízení 
s cílem přispět k tomu, aby se metody řízení staly operativnějšími?

 Jakým způsobem lze využívat mnohých stávajících sítí, spojujících města a regiony, pro 
účely rozšiřování povědomí o otázkách vedení projektu?

 Jakým způsobem lze pobízet poslance a úředníky veřejných správních orgánů, aby 
využívali finančních prostředků technické pomoci ke školení v otázkách řízení, zejména 
vedení projektu?

 Lze docílit toho, aby byla v oblasti rozvoje řízení přiznána strukturovanější úloha 
univerzitám a dalším vysokoškolským nebo technickým institucím?

 Jaká může být úloha Výboru regionů při podporování nových metod řízení?
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