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Regionální a strukturální politika náleží v Evropském parlamentu k nejvýznamnějším 
politickým oblastem. A to nejen s ohledem na finanční prostředky, ale zejména na její 
význam pro sociální, hospodářskou a územní soudržnost Evropské unie a rozvoj všech 268 
regionů. 

Často stojí regiony Evropské unie před velmi podobnými výzvami. Takže musí čelit 
globalizaci a s ní spojené zrychlené hospodářské restrukturalizaci, otevření obchodních 
vztahů, dopadům technologické revoluce, rozvoji znalostní ekonomiky, demografické změně 
a nárůstu počtu přistěhovalců.

Ačkoliv je podpora regionů při zvládání výzev cílem strukturální politiky EU, setkávají se 
potenciální žadatelé s výraznými překážkami při využívání strukturálních prostředků 
Evropské unie. Jedná se mimo jiné o velké byrokratické překážky, příliš rozsáhlé a obtížně 
srozumitelné právní předpisy, netransparentní pravidla spolufinancování, nedostatečné 
možnosti výměny zkušeností mezi organizátory projektů a také nevýrazné možnosti 
meziregionální koordinace.

Jedna z cest k překonání těchto překážek spočívá v rozvoji soustředěného využití 
meziregionální výměny osvědčených postupů (best practices), přičemž mohou mít subjekty 
v regionech zpětnou vazbu na zkušenosti svých protějšků. To je cílem této zprávy. Avšak 
s ohledem na výše uvedené vyvstávají rovněž organizační i jiné otázky. Jednou 
z nejdůležitějších v této oblasti je objasnění, co jsou to osvědčené postupy Přestože se jedná o 
častý a v mnoha oblastech používaný pojem, chybí jeho jasná a jednoznačná definice. 

Nicméně lze pro oblast regionální a strukturální politiky Evropské unie stanovit určité faktory, 
jež mohou sloužit k určení osvědčených postupů. Za tímto účelem navrhuje zpravodajka 
následující body: 

 kvalita projektu, 

 zajištění zásady partnerství, 

 udržitelnost opatření,

 zohlednění rovných příležitostí,

 inovativnost projektu, 

 efektivní využití prostředků a rovněž 

 dobu trvání projektu až do jeho realizace,

 přenositelnost projektu ve smyslu jeho realizace také v jiných regionech 

Evropské unie. 

. 

S ohledem na obsahovou rozmanitost politiky soudržnosti EU však bude zpráva zaměřena na 
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některé klíčové body. Jedná se o:

 výzkum a vývoj / inovace,

 ochrana životního prostředí, ochrana klimatu, udržitelná energetická 

politika,

 tvorba lepších pracovních míst,

 celoživotní vzdělávání

 integrovaný městský rozvoj, 

 demografický vývoj,

 přeshraniční spolupráce,

 partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Na základě projektů pocházejících z regionů a výše uvedených společných faktorů by měly 
být určeny konkrétní faktory přizpůsobené klíčovým bodům. 

Kromě těchto bodů týkajících se obsahu se bude zpráva zabývat rovněž organizačními 
otázkami. A to především s ohledem na prostředky a činnosti, jejichž prostřednictvím bude 
možná výměna těchto osvědčených postupů mezi regionálními subjekty, případně jejich 
zpřístupnění. 

Zpráva o osvědčených postupech v oblasti regionální politiky a překážkách využívání 
strukturálních fondů bude obsahovat závěry a doporučení Evropské komise.
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