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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe vecí verejných a partnerstve na vnútroštátnej a na regionálnej úrovni a o 
základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky 
(2008/2064(INÍ))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 158 a 159 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Územnú agendu a Chartu z Lipska a na akčný program na realizáciu 
Územnej agendy,

– so zreteľom na štúdiu tematického oddelenia (štrukturálne a kohézne politiky) o správe 
vecí verejných a partnerstve v regionálnej politike (PE 397.245),

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (COTER-...) a stanovisko Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru o správe vecí verejných a partnerstve,

– so zreteľom na prieskumné stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
s názvom Pre vyrovnaný rozvoj miest: výzvy a príležitosti,

– so zreteľom na praktickú príručku o financovaní európskeho výskumu, rozvoja a inovácie 
Európskej komisie,

– so zreteľom na druhý cyklus európskeho programu URBACT (2007 – 2013), ktorého 
cieľom je podpora výmeny skúseností medzi európskymi mestami a najmä so zreteľom na 
sedem nových tematických sietí týkajúcich sa správy vecí verejných,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre kontrolu 
rozpočtu,

A. keďže praktické riešenia očakávané našimi spoluobčanmi v oblasti verejných služieb (ako 
verejná doprava, pitná voda, sociálne bývanie atď.) možno získať iba pri správnej správe 
vecí verejných na úrovni dvoch doplnkových systémov: na jednej strane inštitucionálneho 
systému, ktorý ustanovuje prerozdelenie právomocí a rozpočtov medzi štátom 
a regionálnymi či miestnymi orgánmi verejnej správy; na druhej strane systému 
partnerstva, ktorý spája jednotlivé verejné a súkromné subjekty, ktoré sa zaoberajú 
rovnakou témou na určitom území,

B. keďže lepšia spolupráca medzi subjektmi zapojenými do realizácie programov a projektov 
financovaných zo štrukturálnych a kohéznych fondov umožňuje zefektívniť kohéznu 
politiku a zvýšiť pákový účinok,

C. keďže integrovaný prístup musí nielen zohľadňovať hospodárske, sociálne 
a environmentálne aspekty rozvoja území, ale v záujme miestnych a regionálnych výziev 
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musí dbať aj na koordináciu záujmov jednotlivých zainteresovaných subjektov so 
zreteľom na územné špecifiká,

D. keďže lepšia koordinácia jednotlivých verejných politík a úspešná správa vecí verejných 
sú nevyhnutné pre napredovanie trvalo udržateľného rozvoja území,

E. keďže integrovaný prístup sa odteraz považuje za nevyhnutnosť a preto je potrebné 
dosiahnuť jeho skutočné uvedenie do praxe,

F. keďže je potrebné zorganizovať účinnejšie fungovanie medzi jednotlivými orgánmi 
verejnej správy, verejnými a súkromnými organizáciami, bez nutnosti prenášania 
zákonných právomocí a vytvárania nových združení, aby mohli jednotlivé orgány zvýšiť 
efektivitu vďaka spolupráci,

G. keďže je potrebné zvážiť účasť regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy v čo 
najskoršej fáze rokovaní o právnej úprave Spoločenstva a najmä v rámci rokovaní 
o novom kohéznom balíčku,

H. keďže základom pre oblasti života a zamestnanosti je zohľadnenie základných území 
opodstatnených pre zaoberanie sa základnými otázkami, ktoré sa týkajú každodenného 
života obyvateľov (doprava, verejné služby, kvalita života, zamestnanosť a miestne 
hospodárske činnosti, bezpečnosť atď.),

I. keďže poznanie projektového riadenia zo strany subjektov zapojených do realizácie 
kohéznej politiky je kľúčovým faktorom pri zlepšovaní a zjednodušovaní správy vecí 
verejných,

J. keďže je potrebné využiť úspešné skúsenosti z nových metód správy vecí verejných;
Správa vecí verejných a fondy Spoločenstva

1. žiada Komisiu, Radu, členské štáty a regionálne a miestne orgány verejnej správy 
o zabezpečenie lepšieho rozdeľovania rôznych fondov Spoločenstva (štrukturálne fondy, 
výskumný a rozvojový program Spoločenstva, Európsky fond regionálneho rozvoja atď.), 
určených na podporu mestského a regionálneho rozvoja;

2. vyzýva regionálne a miestne orgány verejnej správy, aby v súčasnom plánovacom období 
viac využívali integrovaný prístup;

3. navrhuje ustanoviť v rámci budúcej kohéznej politiky zásadu integrovaného prístupu za 
povinnú;

4. navrhuje vyhodnotiť v záujme zjednodušenia a väčšej účinnosti uskutočniteľnosť 
spojenia jednotlivých európskych fondov, najmä Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, v budúcej kohéznej politike 
na roky 2014 – 2020;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi 
verejnej správy bezodkladne zvážili možnosť zjednodušenia postupov realizácie kohéznej 
politiky, s cieľom znížiť administratívnu záťaž zainteresovaných subjektov;

Správa vecí verejných a partnerstvo
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6. vyzýva Európsku komisiu, aby zostavila bilanciu uplatňovania zásady partnerstva 
členskými štátmi v rámci prípravy strategického referenčného rámca a operačných 
programov a určila faktory úspechu a neúspechu správy vecí verejných;

7. vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala príručku na zjednodušenie uskutočňovania 
účinného partnerstva, so zreteľom na vlastný inštitucionálny rámec každého členského 
štátu;

8. konštatuje, že partnerský proces môže fungovať iba s partnermi, ktorí disponujú 
potrebnými zdrojmi a právomocami a žiada riadiace orgány aby prispeli k posilneniu 
týchto kapacít;

9. pripomína povinnosť verejnej konzultácie obyvateľov pri plánovaní a konštatuje, že 
verejná účasť v prípravnej fáze operačných programov na roky 2007 – 2013 nebola 
presvedčivá, vyzýva teda Komisiu, aby určila osvedčené postupy s cieľom zlepšiť účasť 
obyvateľov na budúcom plánovacom období;

10. žiada členské štáty a orgány verejnej správy o lepšie začlenenie partnerov v rámci 
všetkých fáz plánovania štrukturálnych fondov vrátane hodnotenia a v rámci schôdzí 
výborov pre monitorovanie operačných programov;

Viacúrovňová správa vecí verejných
11. vyzýva členské štáty, aby v záujme viacúrovňovej správy vecí verejných v čo najkratšom 

čase uskutočnili konkrétne aktivity prvého programu na realizáciu Územnej agendy, 
najmä v rámci riadku 3.1;

12. navrhuje začleniť rozmer správy vecí verejných do rámca riadku 4.1 prvého akčného 
programu na realizáciu Územnej agendy, ktorá žiada ORATE (monitorovacia sieť pre 
európske územné plánovanie) o vypracovanie nových ukazovateľov pre územnú 
súdržnosť;

13. nabáda členské štáty, aby decentralizovali vykonávanie kohéznej politiky, s cieľom 
optimálneho fungovania systému viacúrovňovej správy vecí verejných v súlade so 
zásadou subsidiarity a vyzýva ich, aby podnikli nevyhnutné kroky v oblasti 
decentralizácie;

14. nabáda členské štáty, aby zodpovednosť za riadenie štrukturálnych fondov preniesli na 
regionálne a miestne orgány verejnej správy, aby sa tieto lepšie začlenili do prípravy 
a realizácie operačných programov, alebo aby im minimálne pridelili globálne granty, 
ktoré im umožnia plne sa začleniť do mechanizmu viacúrovňovej správy vecí verejných;

Správa vecí verejných a územný rozmer
15. žiada členské štáty, ktoré ešte neprispôsobili svoju vnútroštátnu právnu úpravu 

umožňujúcu realizáciu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, aby tak čo najskôr 
urobili;

16. žiada Európsku komisiu, bez spochybnenia správnosti úrovne NUTS II, vyhľadať 
optimálne oblasti na realizáciu skutočných integrovaných politík rozvoja obývaných 
území a projektových území, najmä:

 na úrovni oblastí života a zamestnanosti, t. j. mestá a okolité vidiecke oblasti,

 na úrovni území so špecifickým tematickým prístupom, ako sú horské masívy, 
povodia riek, pobrežné pásma;

Adlib Express Watermark



PE409.539v01-00 6/10 PR\732761SK.doc

SK

Správa vecí verejných a inštitúcie Európskej únie
17. víta väčšie uznávanie regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy a posilnenie 

zásady subsidiarity v Lisabonskej zmluve, vyzýva európske inštitúcie, aby predbežne 
uvažovali nad konkrétnymi výsledkami takéhoto vývoja;

18. konštatuje, že vo vnútri Rady neexistuje subjekt osobitne sa venujúci kohéznej politike, 
ktorý by zabezpečoval strategickú kontrolu tejto politiky ako najväčšej rozpočtovej 
položky Európskej únie, a žiada členské štáty, aby v rámci Rady ustanovili osobitné 
zasadnutia ministrov zodpovedných za kohéznu politiku;

19. víta vytvorenie interných skupín v Komisii, ako napríklad internej skupiny pre mestské 
prostredie a skupiny pre integrovaný prístup a žiada Komisiu, aby rozšírila tento 
prierezový pracovný postup a pravidelne informovala Európsky parlament o výsledkoch 
prác týchto skupín; 

20. zaväzuje sa preskúmať úpravu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, aby 
umožňoval prierezový postup práce pri témach týkajúcich sa viacerých parlamentných 
výborov (dočasné a iné skupiny), najmä v rámci prác pracovnej skupiny pre parlamentnú 
reformu;

21. vyzýva Výbor regiónov, aby posilnil svoje aktivity zamerané na rozvoj správy vecí 
verejných z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska.

Nástroje na presadzovanie úspešnej správy vecí verejných
22. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali rozvoj školiacich aktivít zameraných na 

správu vecí verejných spoločne so všetkými verejnými aj súkromnými vzdelávacími 
a školiacimi organizáciami, s cieľom čeliť hlavným výzvam Spoločenstva;

23. vyzýva zvolených zástupcov a úradníkov vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 
orgánov verejnej správy, zapojených do riadenia operačných programov kohéznej 
politiky, aby využívali finančné zdroje technickej pomoci týchto programov na školenia 
zamerané na správu vecí verejných súvisiacu s týmito programami a najmä na projektové 
riadenie;

24. domnieva sa, že európske siete na výmenu osvedčených postupov by mali rozšíriť svoje 
aktivity týkajúce sa správy vecí verejných a zaistiť tak ich väčšiu operatívnosť;

25. víta iniciatívu francúzskeho predsedníctva Európskej únie začať proces vytvorenia 
referenčného rámca pre trvalo udržateľné a solidárne mesto a žiada, aby tento referenčný 
rámec zohľadňoval správu vecí verejných;

26. navrhuje vytvoriť program ERASMUS pre miestnych volených zástupcov;
27. poveruje predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Potreba správy vecí verejných pre napredovanie trvalo udržateľného rozvoja

Pre úspešné napredovanie regionálneho rozvoja sa nestačí dohodnúť na tom, čo treba robiť, 
ale prvoradé je vytvoriť mechanizmy na to, ako to robiť, t. j. správu vecí verejných.

Politiky na regionálnej a mestskej úrovni sa musia začleniť do stratégie integrovaného 
rozvoja. Treba zaviesť mechanizmy, ktoré zabránia, aby si jednotlivé rôzne politiky navzájom 
prekážali. Napredovanie trvalo udržateľného rozvoja území je možné iba zlepšením správy 
vecí verejných.

Projekt a zavedenie trvalo udržateľného rozvoja v teréne často narážajú na rozdiely medzi 
verejnými organizáciami (štát, regióny, obce a iné), ktoré majú svoje vlastné právomoci, 
rozpočet a časový harmonogram. Geografické a administratívne hranice nezodpovedajú nutne 
územiu vyžadujúcemu homogénnu reakciu v oblasti dopravy, vzdelávania, sociálneho 
bývania atď. Jednotlivé štruktúry sa musia prispôsobiť potrebám obyvateľov vo svete, ktorý 
je čoraz viac navzájom závislý a rýchlo sa vyvíja. 

Európska únia ako sila transformácie správy vecí verejných

Európska únia dosiahla výrazný pokrok týkajúci sa správy vecí verejných v jednotlivých 
členských štátoch. Európske politiky a osobitne kohézna politika spustili proces transformácie 
správy vecí verejných: z často centralizovaného systému vyznačujúceho sa delením 
(geografickým a rezortným) sa správa vecí verejných vyvinula smerom k viacúrovňovému 
a stále viac integrovanému systému. 
Európske inštitúcie môžu pri rešpektovaní inštitucionálneho rámca každého členského štátu, 
prerozdelenia právomocí a zásady subsidiarity, stimulovať proces zlepšovania v oblasti 
správy vecí verejných na všetkých úrovniach: európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej.

Iniciatívy Spoločenstva ako URBAN I a II v mestských štvrtiach a LEADER vo vidieckych 
oblastiach preukázali efektivitu svojej metodológie. Táto metodológia sa okrem iného 
vyznačuje viacodvetvovým, územným a vzostupným prístupom. Jej súčasťou je úzke 
partnerstvo s miestnymi orgánmi verejnej správy a miestnym obyvateľstvom. Má k dispozícii 
rôzne inovatívne nástroje na podporu procesu neustáleho vzdelávania a tvorbu sietí.

Zlepšovanie správy vecí verejných: od predstavy ku konkrétnemu uplatneniu

Predstava integrovaného prístupu, t. j. hlbšie začlenenie všetkých politík s územným, 
hospodárskym a sociálnym vplyvom, je čoraz viac prítomná v európskej právnej úprave. Táto 
predstava vznikla z potreby otvorenia politických a administratívnych štruktúr.

V súčasnosti je to nevyhnutnosť. Je súčasťou mnohých dokumentov európskych inštitúcií 
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najmä v oblasti kohéznej politiky. Stala sa leitmotívom pre účinnejšie európske politiky. 

Ak sa integrovaný prístup považuje za potrebu zohľadniť jednotlivé témy, ktoré sa týkajú 
toho istého projektu, správa vecí verejných je mechanizmom na jeho realizáciu.

Cieľom tejto správy je predstaviť sériu konkrétnych návrhov, ktoré umožnia zlepšiť systém 
správy vecí verejných. Zvláštny dôraz sa kladie na uplatnenie zásady partnerstva, ako 
kľúčového prvku kohéznej politiky v oblasti správy vecí verejných.

Nové metódy správy vecí verejných nenahrádzajú verejné inštitúcie (európske, vnútroštátne, 
regionálne a miestne) ktoré disponujú právomocami a rozpočtom, ale dávajú im možnosť 
uplatniť svoje vlastné politiky v súlade so všetkými subjektmi (verejnými a súkromnými) 
zapojenými do toho istého projektu.

Správa vecí verejných a fondy Spoločenstva

Štruktúra štrukturálnych fondov s jednotlivými cieľmi, kritériami oprávnenosti 
a zainteresovanými subjektmi zostáva veľmi zložitá, cieľ týchto fondov, ako aj ostatných 
fondov Spoločenstva je však rovnaký, t. j. napredovanie trvalo udržateľného rozvoja regiónov 
a miest Európskej únie.

Štruktúra fondov a metódy verejnej správy musia umožňovať vzájomné dopĺňanie sa 
finančných nástrojov a ich optimálnu koordináciu. Táto optimálna koordinácia je možná iba 
pri jednoduchých a transparentných štruktúrach. Štruktúra jednotlivých fondov preto musí byť 
koherentná a komplementárna.

Správa vecí verejných a partnerstvo

Kľúčová a špecifická zásada verejnej správy štrukturálnych fondov je zásada partnerstva. 
Zásada partnerstva umožňuje transparentnejšiu, otvorenejšiu a integrovanejšiu verejnú správu 
kohéznej politiky, jej uplatňovanie však ostáva veľmi nedostatočné.

Štúdia na žiadosť Tematického oddelenia Európskeho parlamentu o „Správe vecí verejných 
a partnerstve v regionálnej politike“ upozornila na rozdiely a ťažkosti pri uplatňovaní zásady 
partnerstva. Neexistuje totiž jednotný model partnerstva, ale 27 rôznych spôsobov jeho 
uplatňovania, zohľadňujúcich inštitucionálne danosti každého členského štátu. 

Úspešné partnerstvo vyžaduje určitú investíciu na začiatku procesu, neskôr je však úsporou 
v oblasti času, peňazí a efektivity.

Komisia musí analyzovať uplatňovanie zásady partnerstva v jednotlivých členských štátoch 
a ich regiónoch, rešpektujúc pritom zásadu subsidiarity a inštitucionálneho rámca každého 
členského štátu. Na základe tejto analýzy bude potrebné vypracovať príručku na 
presadzovanie a šírenie osvedčených postupov. 

Ďalej je nevyhnutné prostredníctvom školiacich aktivít posilniť kapacity partnerov, aby mohli 
byť plnohodnotnými účastníkmi.
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Zapojenie obyvateľov je dôležitým prvkom zásady partnerstva. V rámci prípravy súčasného 
plánovacieho obdobia sa obyvatelia vo väčšine regiónov nedostatočne zúčastňovali tohto 
procesu. Preto je nutné vyvinúť nové metódy.

Viacúrovňová správa vecí verejných

Viacúrovňová správa vecí verejných predpokladá, že každá z politických úrovní – európska, 
vnútroštátna, regionálna alebo miestna – bude disponovať právomocami a kapacitami, 
ktorými prispeje k realizácii kohéznej politiky. Uplatňovanie zásady subsidiarity vyžaduje 
určitý stupeň decentralizácie kohéznej politiky. 

Všetky subjekty zapojené do realizácie kohéznej politiky musia úzko spolupracovať 
v kontexte rôznych administratívnych a inštitucionálnych štruktúr. Úspech, alebo neúspech 
spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov len málo závisí od inštitucionálneho 
systému. Rovnaký systém môže v oblasti realizácie projektov viesť k dobrým aj zlým 
výsledkom. Dôležité je podrobnejšie sa zaoberať faktormi úspechu alebo neúspechu, 
nezávisle od inštitucionálnej štruktúry členského štátu. V tomto ohľade musia byť do akčného 
programu na realizáciu Územnej agendy, alebo do nového programu ORATE začlenené 
prvky správy vecí verejných.

Správa vecí verejných a územný rozmer

Územný rozmer sa v kohéznej politike stáva čoraz viac kľúčovým. Lisabonská zmluva stavia 
územnú súdržnosť na rovnakú úroveň medzi cieľmi Európskej únie ako je hospodárska 
a sociálna súdržnosť. 
Európska komisia túto jeseň uverejní svoju zelenú knihu o územnej súdržnosti a v tomto 
výhľade musí byť zvláštna pozornosť venovaná problematike správy vecí verejných.

Súčasťou začlenia územného rozmeru do kohéznej politiky musí byť úvaha o vhodnej 
územnej intervenčnej úrovni. Treba analyzovať nové vynárajúce sa koncepty, ako Oblasť 
života a zamestnanosti. 

Európske zoskupenie územnej spolupráce je vynikajúcim nástrojom na zavedenie účinnej 
cezhraničnej a nadnárodnej správy vecí verejných, zatiaľ ale tento nástroj nie je dostatočne 
preskúmaný a využívaný pre chýbajúcu úpravu právnych úprav členských štátov, či 
chýbajúcu politickú vôľu.

Správa vecí verejných a inštitúcie Európskej únie

Inštitúcie Spoločenstva musia sami prispôsobovať svoju súčasnú organizáciu uplatňovaním 
zásad integrovaného prístupu, aby boli účinnejšie. 

Súčasná separácia v Európskom parlamente v rámci špecifických parlamentných výborov 
a v Európskej komisii v rámci generálnych riaditeľstiev, neumožňuje optimálnu reakciu na 
množstvo prierezových tém.
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Napríklad problematika verejnej dopravy sa dotýka znečisťovania, sociálneho otvárania sa 
území, urbanizmu atď., čo je súčasťou právomoci viacerých parlamentných výborov 
a generálnych riaditeľstiev.

Rozsah rozpočtových prostriedkov venovaných na štrukturálne fondy (36 % z rozpočtu 
Európskej únie) predpokladá špecifickú kontrolu na úrovni Rady.

Nástroje na presadzovanie úspešnej správy vecí verejných

Pre operatívnosť správy vecí verejných je nevyhnutné využívať nástroj projektového 
manažmentu. Projektový manažment spočíva na jednoduchých pravidlách. Tento nástroj 
v súčasnosti využívajú hlavne podniky. Neumožňuje podniku iba vytváranie nových 
produktov v čoraz viac zložitom prostredí, ale je rovnako platný na úspešnú realizáciu 
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Ide o nástroj na organizovanie interakcií 
medzi jednotlivými zainteresovanými subjektmi, vďaka ktorému môže byť integrovaný 
prístup operatívny. 

Nové metódy správy verejných vecí, ako projektový manažment, musia byť presadzované 
a šírené. Musí byť zahájený proces neustáleho vzdelávania sa, nasmerovaný na mnohé 
zainteresované subjekty, najmä na zvolených zástupcov a úradníkov vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy.

Vytvorenie programu ERASMUS pre miestnych volených zástupcov je novou cestou na 
zváženie, ako prispieť k výmene osvedčených postupov v oblasti správy vecí verejných.

A nakoniec, európske tematické siete by mali v záujme väčšej operatívnosti posilniť svoje 
činnosti v oblasti správy vecí verejných.

Závery

Správa vecí verejných a najmä zásada partnerstva je v súčasnosti považovaná za kľúčový 
faktor určujúci účinnosť využívania štrukturálnych fondov. Množstvo návrhov bolo 
vyvinutých v tejto oblasti, často však málo operatívnych, s chýbajúcimi konkrétnymi 
uplatneniami.

Európska únia už dokázala, že je vynikajúcou silou pre transformáciu správy vecí verejných. 
Uvedením týchto návrhov do praxe môže využiť svoje transformačné schopnosti pri 
súčasnom rešpektovaní zásad subsidiarity a posunúť tak dopredu trvalo udržateľný rozvoj 
území.
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