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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o řízení a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni a o základně pro projekty 
v oblasti regionální politiky
(2008/2064(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 158 a 159 Smlouvy o založení Evropského společenství,

– s ohledem na článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na územní agendu, Lipskou evropskou chartu a akční program pro provádění 
územní agendy, 

– s ohledem na studii tematického oddělení (strukturální a kohezní politika) o řízení 
a partnerství v regionální politice (PE 397.245),

– s ohledem na stanoviska Výboru regionů (COTER-...) a Evropského hospodářského 
a sociálního výboru o řízení a partnerství,

– s ohledem na průzkumné stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 
„Na cestě k vyváženému vývoji městského prostředí – úkoly a příležitosti“,

– s ohledem na „praktický průvodce evropským financováním výzkumu, vývoje a inovací“ 
Evropské komise,

– s ohledem na druhý cyklus programu URBACT (2007–2013), evropský program 
zaměřený na podporu výměny zkušeností mezi evropskými městy, a zejména na sedm 
nových tematických sítí týkajících se řízení,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že praktických řešení, která naši spoluobčané očekávají v oblasti 
veřejných služeb (jako je veřejná doprava, zajištění pitné vody, sociální bydlení atd.), lze 
dosáhnout pouze řádným řízením na úrovni dvou doplňkových systémů: na jedné straně 
institucionálního systému rozdělení pravomocí a rozpočtů mezi státem a regionálními 
a místními orgány, na druhé straně systému partnerství, v rámci něhož se setkávají 
jednotliví veřejní i soukromí aktéři, jichž se týká totožné téma v určité oblasti,

B. vzhledem k tomu, že lepší spolupráce mezi subjekty zapojenými do provádění programů 
a projektů financovaných ze strukturálních a kohezních fondů činí kohezní politiku 
efektivnější a umocňuje pákový efekt,

C. vzhledem k tomu, že mají-li být plněny úkoly na místní a regionální úrovni, integrovaný 
přístup by měl nejen brát v úvahu hospodářské, sociální a environmentální aspekty 
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rozvoje území, nýbrž také dbát na sladění zájmů jednotlivých zainteresovaných stran při 
zohlednění územních zvláštností,

D. vzhledem k tomu, že je třeba lepší koordinace jednotlivých veřejných politik a úspěšného 
řízení, aby došlo k pokroku v oblasti trvale udržitelného rozvoje území,

E. vzhledem k tomu, že koncept integrovaného přístupu je od této chvíle považován 
za nezbytnost a že by bylo nyní vhodné jej uplatnit v praxi,

F. vzhledem k tomu, že by měla být zefektivněna spolupráce mezi jednotlivými úřady 
a veřejnými a soukromými organizacemi, aniž by byly nutně převáděny zákonné 
pravomoci či vytvářeny nové orgány, tak, aby se všechny úřady a organizace mohly stát 
díky spolupráci efektivnějšími,

G. vzhledem k tomu, že by bylo vhodné zvážit účast regionálních a místních orgánů 
co nejdříve v procesu jednání o právních předpisech Společenství, a zejména v rámci 
jednání o příštím balíčku právních předpisů v oblasti soudržnosti, 

H. vzhledem k tomu, že koncept spádových oblastí a oblastí zaměstnanosti spočívá v tom, že 
jsou při řešení stěžejních otázek spojených s každodenním životem občanů (doprava, 
veřejné služby, kvalita života, zaměstnanost a místní hospodářská činnost, bezpečnost 
atd.) brána v úvahu příslušná základní území,

I. vzhledem k tomu, že klíčovým faktorem při zlepšování a zjednodušování řízení je, aby 
byly subjekty provádějící politiku soudržnosti obeznámeny s projektovým řízením,

J. vzhledem k tomu, že je žádoucí využít osvědčených zkušeností s novými metodami řízení,

Řízení a fondy Společenství

1. žádá Komisi, Radu, členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily lepší 
skloubení jednotlivých fondů Společenství (strukturálních fondů, programu pro výzkum 
a vývoj, evropského fondu pro rozvoj venkova atd.), jež mají podporovat rozvoj regionů 
a měst;

2. vyzývá regionální a místní orgány, aby v rámci současného programového období 
využívaly ve větší míře integrovaný přístup;

3. navrhuje, aby byla v rámci příští politiky soudržnosti zásada integrovaného přístupu 
povinná;

4. navrhuje, aby za účelem zjednodušení a efektivity byla v příští politice soudržnosti 2014–
2020 zhodnocena proveditelnost sloučení jednotlivých evropských fondů, zejména 
EFRR, ESF a fondu soudržnosti;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s regionálními a místními úřady 
okamžitě provedly reflexi v oblasti zjednodušování postupů při provádění politiky 
soudržnosti s cílem snížit byrokratickou zátěž zainteresovaných subjektů;
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Řízení a partnerství
6. vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala bilanci toho, jak členské státy uplatňují 

zásadu partnerství v rámci přípravy NSRR (národního strategického referenčního rámce) 
a operačních programů, a určila faktory úspěchu a selhání řízení;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala průvodce, který napomůže uplatňování 
efektivních partnerství, přičemž bude dodržován institucionální rámec specifický pro 
každý členský stát;

8. konstatuje, že proces partnerství může fungovat pouze s partnery, kteří mají k dispozici 
pravomoci i nezbytné zdroje, a žádá řídící orgány, aby přispěly k posílení těchto kapacit;

9. připomíná závazek konzultovat plánování s občany a konstatuje, že účast veřejnosti 
na přípravné fázi operačních programů 2007–2013 nebyla přesvědčivá, a vyzývá proto 
Komisi, aby určila osvědčené postupy s cílem zlepšit účast občanů během příštího 
programového období;

10. žádá členské státy a řídící orgány, aby lépe integrovaly partnerství do všech 
programovacích fází strukturálních fondů, včetně fáze vyhodnocování, jakož i během 
schůzí monitorovacích výborů operačních programů;

Víceúrovňové řízení

11. vyzývá členské státy, aby co nejdříve připravily konkrétní opatření prvního programu pro 
provádění územní agendy, zejména v rámci položky 3.1, s cílem posílit víceúrovňové 
řízení;

12. navrhuje zahrnout dimenzi řízení do rámce položky 4.1 prvního akčního programu pro 
provádění územní agendy, která od programu ORATE požaduje vývoj nových ukazatelů 
pro územní soudržnost; 

13. vyzývá členské státy, aby decentralizovaly provádění politiky soudržnosti tak, aby mohl 
systém víceúrovňového řízení řádně fungovat při dodržování zásady subsidiarity, a dále 
je vyzývá, aby přijaly v oblasti decentralizace nezbytná opatření;

14. vyzývá členské státy, aby řízením strukturálních fondů pověřily regionální a místní 
orgány s cílem do větší míry je zapojit do přípravy a provádění operačních programů 
nebo aby jim přinejmenším poskytly globální dotace, které jim umožní plně využít 
mechanismu víceúrovňového řízení;

Řízení a územní dimenze

15. žádá členské státy, které dosud nepřizpůsobily vnitrostátní předpisy, tak aby umožnily 
vytvořit Evropské sdružení pro územní spolupráci (GECT), aby tak učinily co nejdříve;

16. žádá Evropskou komisi, a to aniž by chtěl pochybovat o vhodnosti úrovně NUTS II, aby 
prozkoumala nejvhodnější oblasti pro uplatňování opravdových integrovaných politik 
rozvoje subjektivně vnímaných území i území, která jsou základem pro projekty, 
zejména:
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 na úrovni spádových oblastí a oblastí zaměstnanosti, a to měst a okolních 
venkovských zón,

 na úrovni území opravňujících zvláštní tematické přístupy, jako jsou horské masivy, 
povodí řek, pobřežní oblasti;

Řízení a orgány Evropské unie

17. vítá rostoucí uznání regionálních a místních orgánů a posílení zásady subsidiarity 
v Lisabonské smlouvě; vyzývá evropské orgány, aby již od nynějška zvažovaly konkrétní 
důsledky takového vývoje;

18. konstatuje, že v rámci Rady neexistuje zvláštní útvar, který by se zabýval politikou 
soudržnosti a zajištěním strategického sledování této politiky, která zaujímá první místo 
v rozpočtu Evropské unie, a žádá členské státy, aby v rámci Rady naplánovaly zvláštní 
zasedání ministrů, kteří mají politiku soudržnosti na starosti;

19. vítá, že byly v rámci Komise vytvořeny skupiny přesahující jednotlivé její služby, jako je 
skupina zabývající se městy a skupina pro integrovaný přístup; žádá Komisi, aby toto 
opatření průřezové spolupráce ještě dále posílila a pravidelně informovala Parlament 
o výsledcích práce uvedených skupin;

20. zavazuje se prostudovat možnosti úpravy jednacího řádu Evropského parlamentu, aby 
byla umožněna průřezová spolupráce v otázkách týkajících se několika parlamentních 
výborů (dočasných či jiných skupin), zejména v rámci pracovní skupiny pro parlamentní 
reformu;

21. vyzývá Výbor regionů, aby se více angažoval při rozvíjení praxe řízení jak 
z kvantitativního, tak kvalitativního hlediska;

Nástroje podpory úspěšného řízení

22. žádá Komisi a členské státy, aby podpořily rozvoj vzdělávacích opatření v oblasti řízení, 
spolu se všemi veřejnými i soukromými vzdělávacími a školicími organizacemi s cílem 
řešit zásadní výzvy, které před Společenstvím stojí; 

23. vyzývá zastupitele a úředníky vnitrostátních, regionálních i místních správních orgánů 
zapojených do řízení operačních programů politiky soudržnosti, aby využívaly finanční 
zdroje technické pomoci těchto programů ke vzdělávání v oblasti řízení, které se těchto 
programů týká, a zejména v oblasti projektového řízení;

24. domnívá se, že evropské sítě pro výměnu osvědčených postupů by měly posílit svou 
činnost v oblasti řízení, a přispět tak k zajištění její větší akceschopnosti;

25. vítá iniciativu francouzského předsednictví EU týkající se zahájení procesu vypracování 
rámce trvale udržitelného a solidárního města a žádá, aby byla do tohoto rámce zahrnuta 
dimenze řízení;

26. navrhuje vytvoření ERASMU pro místní zastupitele;
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27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

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 stanovit nástroje k tomu, jak to udělat, tedy 
dohodnout se na otázce řízení.
Je nutné, aby se regionální a městské politiky staly součástí strategie integrovaného rozvoje. 
Je potřeba zavést mechanismy, které umožní zabránit vzájemnému střetu různých politik. 
Pouze zlepšením řízení může být dosažen pokrok v oblasti udržitelného rozvoje území.
Koncepce a zavádění regionálního rozvoje v praxi často naráží na rozdělení odpovědnosti 
veřejných organizací (stát, regiony, obce a další), které mají své vlastní pravomoci, rozpočty
a časové plány. Zeměpisné a správní hranice neodpovídají nutně území, které vyžaduje 
jednotné řešení ve věci dopravy, vzdělání, sociálního bydlení a dalších. Ve světě, který je 
stále více provázán a rychle se vyvíjí, se struktury musí přizpůsobit potřebám občanů.

Evropská unie jako transformační síla řízení

Evropská unie přispěla velkou měrou k rozvoji řízení v jednotlivých členských státech. 
Evropské politiky a zejména politika soudržnosti spustily proces přeměny řízení, které se tak 
od často centrálního systému vyznačujícího se fragmentací (na úrovni zeměpisné i sektorové) 
vyvinulo směrem k ucelenějšímu systému o více úrovních. 

Evropské instituce mohou podpořit proces zlepšení ve věci řízení při současném respektování 
institucionálního rámce každého členského státu, rozdělení pravomocí a zásady subsidiarity,
a to na úrovni Společenství, jednotlivých členských států, regionů a obcí.

Iniciativy Společenství jako URBAN i a II v městských čtvrtích a LEADER ve venkovských 
oblastech prokázaly výkonnost svých metod. Tyto metody se kromě jiného vyznačují také 
integrovaným mnohoodvětvovým územním přístupem zdola nahoru. Ten zahrnuje rovněž 
úzké partnerství s místními orgány a místním obyvatelstvem. Kromě toho disponuje různými 
inovačními nástroji na podporu nepřetržitého vzdělávání a budování sítě.

Kvalitnější řízení: od koncepce ke konkrétnímu uplatnění

Evropské právní předpisy podporují stále více koncepci integrovaného přístupu, tedy hlubší 
integraci všech politik, které mají územní, hospodářský a sociální dopad. Tato koncepce je 
výsledkem snahy o přiblížení politických a správních struktur.
Do budoucna je považována za nutnou. Nachází se v mnohých dokumentech evropských 
orgánů, obzvláště v těch, jež se týkají politiky soudržnosti. Stala se klíčovým motivem 
procesu směřujícího ke zvýšení účinnosti evropských politik. 
Je-li integrovaný přístup považován za nezbytný k tomu, aby byla zohledňována 
jednotlivá témata související s určitým projektem, je řízení jeho praktickým nástrojem.
Cílem této zprávy je představit sérii konkrétních návrhů, které umožní zlepšit systémy řízení. 
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Zvláštní důraz je kladen na uplatnění zásady partnerství, klíčového prvku politiky soudržnosti 
ve věci řízení.
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.

Řízení a fondy Společenství

Složení strukturálních fondů s jednotlivými cíly, kritérii způsobilosti a zúčastněnými subjekty 
je stále velmi složité, nicméně všechny strukturální fondy i jiné fondy Společenství sledují 
stejný cíl, a to dosáhnout pokroku v oblasti udržitelného rozvoje regionů a měst Evropské 
unie.

Struktura fondů a metody řízení musí vést k tomu, že se všechny finanční nástroje budou 
vzájemně doplňovat a umožní optimální koordinaci. Struktury musí být jednoduché
a transparentní, aby byla taková optimální koordinace možná. Jednotlivé fondy se tedy musí 
navzájem doplňovat a jejich struktura musí být souvislá.

Řízení a partnerství

Klíčovým a specifickým principem řízení strukturálních fondů je zásada partnerství. Díky této 
zásadě se řízení politiky soudržnosti stalo transparentnější, otevřenější a integrační, avšak její 
uplatňování je stále z velké části nedostačující.
Studie nazvaná „Řízení a partnerství v regionální politice“, která byla vypracována na žádost 
tematického oddělení Evropského parlamentu, poukázala na rozdíly a obtíže projevující se při 
uplatňování zásady partnerství. Neexistuje totiž jednotný model partnerství, nýbrž 27 
odlišných způsobů, jak partnerství uplatnit s přihlédnutím k institucionálnímu uspořádání 
každého členského státu. 
K tomu, aby bylo partnerství úspěšné, je na začátku procesu nutná jistá investice, ovšem 
výsledkem je úspora času, peněz a vyšší účinnost. 
V souladu se zásadou subsidiarity a s institucionálním rámcem každého členského státu, musí 
Komise prozkoumat uplatňování zásady partnerství v jednotlivých členských státech a jejich 
regionech. Na základě takové analýzy by měl být vyhotoven průvodce, zejména na podporu
a šíření osvědčených postupů. 
Kromě toho se zdá být nezbytné posílit prostřednictvím vzdělávacích programů schopnosti 
partnerů, aby se mohli plně zapojit.
Důležitým prvkem principu partnerství je zapojení občanů. Přípravy současného 
programového období se ve většině regionů účastnil nedostatečný počet obyvatel. Za tímto
účelem se musí vyvinout nové metody.

Víceúrovňové řízení

Víceúrovňové řízení znamená, že každá politická úroveň - Společenství, jednotlivé členské 
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státy, regiony a obce - má kompetence a schopnosti k tomu, aby přispěla k provádění politiky 
soudržnosti. K uplatnění zásady subsidiarity je nutný určitý stupeň decentralizace politiky 
soudržnosti. 

Všechny subjekty zapojené do provádění politiky soudržnosti musí úzce spolupracovat
v prostředí rozličných správních a institucionálních struktur. Úspěch či selhání spolupráce 
všech zúčastněných subjektů vůbec nezávisí na institucionálním systému. Stejný systém může 
vést k dobrým, ale i špatným výsledkům v realizaci projektů. Faktory selhání a úspěchu by 
měly být více prostudovány, a to nezávisle na institucionální struktuře členského státu. V této 
souvislosti bude muset akční program provádění územní agendy nebo nový program ORATE 
začlenit prvky řízení.

Řízení a územní rozměr

Politika soudržnosti stále častěji řeší otázku územního rozměru. Podle Lisabonské smlouvy 
představuje územní soudržnost pro Evropskou unii podobný cíl jako soudržnost ekonomická
a sociální. 
Letos na podzim vydá Evropská komise Zelenou knihu o územní soudržnosti a otázce řízení 
bude tedy věnována zvláštní pozornost.

Začlenění územního rozměru do politiky soudržnosti znamená také úvahu o tom, na jaké 
územní úrovni je vhodné zasáhnout. Objevují se nové koncepce, například koncept spádových 
oblastí a oblastí zaměstnanosti, které zasluhují pečlivé prostudování. 

Evropské sdružení pro územní spolupráci je výborným nástrojem k tomu, aby se zavedlo 
účinné přeshraniční a nadnárodní řízení, avšak prozatím brání jeho dostatečnému používání 
právní předpisy členských států, které mu nejsou přizpůsobeny, a dokonce chybí i skutečná 
politická vůle.

Řízení a orgány Evropské unie

Orgány Společenství musí samy přizpůsobit své stávající uspořádání, aby mohly účinněji 
uplatňovat zásady integrovaného přístupu. 

Aktuální dělení uvnitř Evropského parlamentu na specifické parlamentní výbory a uvnitř 
Evropské komise na generální ředitelství neumožňuje vhodně vyřešit mnohá průřezová 
témata.

Například otázka veřejné dopravy souvisí se znečištěním, sociálním překonáním územních 
hranic, územním plánováním atd., což podléhá pravomoci více parlamentních výborů a více 
generálních ředitelství.

Kromě toho výše prostředků určených strukturálním fondům (36 % rozpočtu EU) vyžaduje 
zvláštní kontrolu na úrovni Rady.

Propagační nástroje úspěšného řízení
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Aby bylo řízení operativní, je potřeba uplatnit projektové řízení. Spočívá na jednoduchých 
pravidlech. Aktuálně tento nástroj využívají zejména podniky, které díky němu mohou 
vytvořit nový výrobek ve stále složitějším prostředí. Zároveň napomáhá uspět projektům 
financovaným ze strukturálních fondů. Je nástrojem k organizaci vzájemné spolupráce 
jednotlivých zúčastněných subjektů a integrovaný přístup se díky němu stává operativním.
Nové metody řízení, jako je i projektové řízení, musí být dále podporovány a šířeny. Velká 
řada zúčastněných subjektů, zejména zastupitelé a úředníci působící ve vnitrostátní, regionální
a místní správě, by měla být soustavně školena.
Výměně osvědčených postupů ve věci řízení by se mělo napomoci vytvořením programu 
ERASMUS pro místní zastupitele.
Nakonec by měly evropské tematické sítě rozšířit své působení v oblasti řízení a učinit jej tak 
více operativním.

Závěry a doporučení

Řízení, obzvláště pak zásada partnerství, je dnes považováno za rozhodující faktor, který 
určuje účinnost využívání strukturálních fondů. V tomto směru byly vyvinuty mnohé 
koncepce, které jsou ovšem často málo operativní a postrádají konkrétní uplatnění.

Evropská unie již dokázala, že představuje výbornou transformační sílu pro řízení. Pokroku
v oblasti udržitelného rozvoje území dosáhne tím, že uvede do praxe tyto návrhy a využije tak 
svých transformačních schopností v souladu se zásadou subsidiarity.
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