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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o osvědčených postupech v oblasti regionální politiky a překážkách při využívání 
strukturálních fondů
(2008/2061(INI))

Evropský parlament,

– 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 soudržnosti1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj2,

– s ohledem na článek 158 a článek 159 Smlouvy o ES,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady, které se konalo v Lisabonu ve dnech 
23. a 24. března 2000, 

– s ohledem na pátou zprávu o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti − 
Růst regionů, růst Evropy (KOM(2008)0371),

– s ohledem na Zelenou knihu o územní soudržnosti – Učinit z územní rozmanitosti 
přednost (KOM(2008)0616),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Regiony pro hospodářskou změnu“ 
(KOM(2006)0675),

– s ohledem na studii tématického odboru pro strukturální politiku a politiku soudržnosti 
nazvanou „Osvědčené postupy v oblasti regionální politiky a překážky při využívání 
strukturálních fondů“,

– s ohledem na veřejné slyšení pořádané Výborem pro regionální rozvoj Evropského 
parlamentu dne 17. července 2008,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Rozpočtového výboru 
(A6-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti v EU patří k nejvýznamnějším oblastem 
politiky, a to nejen pokud jde o objem finančních prostředků, které jsou na ni vyčleněny, 
ale zejména pokud jde o její význam pro společenskou, hospodářskou a teritoriální 
soudržnost Evropské unie, jakož i rozvoj celkem 268 regionů,

                                               
1 Úř. věst. L 239, 1.9.2006, s. 248.
2 Úř. věst. L 210, 31.7. 2006, s. 1.
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B. vzhledem k tomu, že regiony v Evropské unii čelí podobným výzvám v souvislosti s 
globalizací a s ní spojenou zrychlenou hospodářskou restrukturalizací, s uvolněním 
obchodních vztahů, důsledky technologické revoluce, rozvojem hospodářství založeného 
na znalostech, demografickými změnami a nárůstem imigrace atd., 

C. vzhledem k tomu, že při reakci na tyto výzvy není možné rozvinout plný potenciál 
politiky soudržnosti, protože případní žadatelé se v souvislosti s využitím prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské unie setkávají se značnými překážkami, jako je:
- vysoká administrativní zátěž
- příliš obsáhlé a obtížně srozumitelné předpisy
- neprůhledná pravidla pro spolufinancování  
- malá možnost výměny zkušeností mezi žadateli  
- nedostatečně rozvinuté možnosti meziregionální koordinace 

,
D. vzhledem k tomu, že mnoho stávajících nesrovnalostí v oblasti politiky soudržnosti je 

důsledkem těchto překážek,

Odstraňování překážek 
1. vyzývá Komisi, aby odstranila následující překážky, a sice aby : 

- určila dlouhodobá kritéria pro hodnocení projektů, které jsou financovány ze
strukturálních fondů Evropské unie,

- nehodnotila inovativní projekty podle kritérií, jež platí pro jiné projekty, ale 
vypracovala specifická kritéria pro hodnocení inovativních projektů, která v základě 
připustí vyšší chybovost,

- snížila maximální dobu uchování projektové dokumentace pro kontrolu Evropské 
komise ze stávajících deseti let na tři roky,

- neuplatňovala paušální částky určené pro technické pomocné prostředky pouze pro 
projekty financované z ESF, ale rozšířila je i na projekty, jež jsou spolufinancovány z 
EFRR; 

2. dále doporučuje Evropské komisi, aby rozvinula harmonizovaný postup meziregionální 
výměny osvědčených postupů („best practices“), díky němuž budou činitelé v oblasti 
politiky soudržnosti moci využívat zkušeností ostatních;

Obecná a tématicky zaměřená kritéria pro určování „osvědčených postupů“
3. oceňuje přístup v rámci iniciativy „regiony pro hospodářskou změnu“ určovat osvědčené 

postupy prostřednictvím každoročního ocenění „REGIO STARS“ a také je zveřejňovat a 
současně zřídit webovou stránku pro „osvědčené postupy“;

4. kritizuje nedostatečnou transparentnost objektivních podkladů Evropské komise pro 
zjišťování osvědčených postupů;

5. vyzývá Komisi, aby s ohledem na četné užívání pojmu „best practices“ (osvědčené 
postupy) a často paralelně používané pojmy „good practices“ (správné postupy) či 
„success stories“ (úspěchy) sestavila jasný a pro politiku soudržnosti uzpůsobený katalog 
kritérií, jehož prostřednictvím bude možno odlišit osvědčené postupy od ostatních 
projektů;

6. doporučuje Komisi, aby k určení osvědčených postupů použila tato kritéria:  
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- kvalita projektu 
- zaručení zásady partnerství  
- udržitelnost opatření 
- respektování rovných příležitostí 
- inovativita projektu 
- účinnost financování 
- doba trvání projektu k počátku jeho realizace
- časově a organizačně důsledná realizace projektu
- významný podnět pro region či celou EU
- přenosnost projektu ve smyslu provedení i v dalších oblastech Evropské unie

7. na základě analýzy četných projektů z mnoha regionů Evropské unie doporučuje, aby byly  
zavedeny dodatečné faktory pro kvalifikaci osvědčených postupů v těch oblastech politiky 
soudržnosti, které jsou významné pro další rozvoj jednotlivých regionů i pro EU jako 
celek, a pro něž je typická rozmanitost způsobů realizace; 

8.  pro oblast „výzkum a vývoj/inovace“ doporučuje tyto faktory:
- kvalitativně významné investice do vědy a výzkumu
- propojení hospodářství a vědy 
- propojení vědeckých a výzkumných institucí
- další rozvoj nebo vývoj nových technologií zaměřených na budoucnost;

9. pro oblast „ochrana životního prostředí, klimatu a trvale udržitelná energetická politika“
doporučuje tyto faktory:

- přiměřená ochranná opatření pro obzvlášť ohrožené oblasti (citlivost)
- ochrana a účinné využití nedostatkových surovin 
- odpovědné nakládání se surovinami 
- významné zvýšení energetické účinnosti  
- významné snížení spotřeby energie
- zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie
- opatření ke snížení emisí CO2   
- metody nebo postupy pro nakládání s nedostatkovými či ohroženými surovinami 

způsobem šetrným ke zdrojům; 

10.  pro oblast „tvorba pracovních míst vysoké kvality“ doporučuje tyto faktory:

- zlepšení pracovních podmínek;
- vytváření pracovních míst zaměřených do budoucna 
- zvyšování produktivity
- větší konkurenceschopnost
- vytváření pracovních míst nezávisle na místě 
- použití moderních informačních a komunikačních médií;

11.  pro oblast „celoživotní vzdělávání“ doporučuje tyto faktory: 
- zlepšení kvality vzdělávacích podmínek a zvýšení kvantity nabídky, zejména s 

ohledem na možnosti obzvláště znevýhodněných skupin obyvatelstva 
- úzké propojení vzdělávání a odborné přípravy
- projekty kvalitativně a kvantitativně odpovídající požadavkům v oblasti odborné 

přípravy     
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- zavedení a používání moderních technologií a postupů 
- vytváření a udržování připravenosti k odborné přípravě 
- zvýšení účasti na specializované odborné přípravě;

12.  pro oblast „integrovaný rozvoj měst“ doporučuje tyto faktory: 

- vyšší slučitelnost mezi veřejnou dopravou (místní hromadná doprava) , chodci a 
automobilovou dopravou

- zvýšení investic do podnikání, podpora a udržování zaměstnanosti a zkvalitnění 
společenského života 

- revitalizace městských nevyužívaných ploch 
- zvýšení kvality pobytu ve městech; 

13.  pro oblast „demografický rozvoj“ doporučuje tyto faktory: 
- přístup ke službám nezávisle na místě  
- opatření pro zvýšené získávání kvalifikovaných pracovních sil 
- opatření pro začlenění zaměstnanců vyššího věku;

14.  pro oblast „přeshraniční spolupráce“ doporučuje tyto faktory: 
- kvalitativní a kvantitativní zintenzivnění přeshraničních kontaktů  
- budování trvalých sítí popř. dlouhodobé spolupráce
- sladění různých systémů a postupů  
- zapojení nových partnerů 
- vytváření finanční nezávislosti 
- trvalá přeshraniční výměna a přenos vědomostí 
- společný rozvoj potenciálu partnerských regionů 
- propojení infrastruktur mezi partnerskými regiony;

15.  pro oblast „partnerství veřejného a soukromého sektoru “ doporučuje tyto faktory:  

- kvalitativní zlepšení realizace projektů 
- zrychlení realizace projektů

16. vyzývá Evropskou komisi, aby s ohledem na budoucí použití pojmů „osvědčené 
postupy“, „správné postupy“ i „úspěchy“ na základě uvedených faktorů vypracovala 
jasné a transparentní rozdělení popř. klasifikaci pro zařazení projektů. 

Výměna osvědčených postupů 
17. vyzývá Evropskou komisi, aby výměnu osvědčených postupů organizovala 

prostřednictvím koordinované sítě regionů;

18. doporučuje Komisi, aby pro tyto účely v rámci stávající správní struktury iniciovala 
vytvoření příslušného místa v generálním ředitelství pro regionální politiku, jež by v 
zájmu dlouhodobé, průběžné, spolehlivé a úspěšné výměny osvědčených postupů v 
oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci se sítí regionů řídilo hodnocení, shromažďování 
a výměnu osvědčených postupů a jako stálý diskusní partner bylo k dispozici jak pro 
otázky nabídky, tak poptávky;

19. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Regionální a strukturální politika patří v Evropské unii k nejvýznamnějším oblastem politiky.  
Je tomu tak nejen vzhledem k finančnímu rámci, ale především na základě významu pro 
sociální, hospodářskou a územní soudržnost Evropské unie a zároveň rozvoj jejích 268 
regionů. Na mnoha místech čelí regiony v Evropské unii do značné míry podobným výzvám.  
Musejí se vyrovnat s globalizací a s ní spojenou zrychlenou hospodářskou restrukturalizací, s 
uvolněním obchodních vztahů, důsledky technologické revoluce, rozvojem hospodářství 
založeného na znalostech, demografickými změnami a nárůstem imigrace. 

Překážky při využívání strukturálních fondů 
Ačkoli cílem strukturální politiky EU je pomoci regionům řešit jejich problémy, případní 
žadatelé se v souvislosti s využitím prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie se 
setkávají  značnými překážkami. Přitom se mimo jiné jedná o vysokou administrativní zátěž, 
příliš obsáhlé, obtížně srozumitelné a jen krátkodobě či střednědobě platné soubory předpisů 
nebo neprůhledná pravidla spolufinancování.  
Vzhledem k byrokracii musejí osoby odpovědné za projekty v současné době uchovávat 
podklady k projektům po dobu deseti let po ukončení projektu, aby byly k při případné  
kontrole Komise k dispozici. Toto pravidlo představuje především pro malé projekty 
přehnanou administrativní zátěž.  S cílem snížit tuto zátěž a odstranit byrokracii požaduje 
Evropský parlament zkrácení této doby na tři roky. 

Kromě zmíněné administrativní zátěže trpí žadatelé nedostatkem technického vybavení, jež je 
pro realizaci projektů nezbytné. Zatímco u projektů, které jsou spolufinancovány z ESF, jsou 
dány k dispozici paušální částky na pomocné technické prostředky, není to u projektů 
spolufinancovaných z EFRR možné. Proto vyzývá Evropský parlament Evropskou komisi, 
aby paušální částky na pomocné technické prostředky byly poskytnuty i u projektů, jež jsou
spolufinancovány z EFRR.

Dále se v souvislosti s projekty vyskytuje problém kritérií pro hodnocení Evropské komise, 
neboť nejsou stanovena žádná dlouhodobá kritéria. Vzhledem k nejistotě osob odpovědných 
za projekty žádá Evropský parlament Komisi, aby stanovila dlouhodobá kritéria a hodnotila 
projekty podle měřítek, která platila v době realizace projektu.  Kritéria hodnocení Evropské 
komise jsou však opakovaně značným problémem i u inovativních projektů,  a sice z toho 
důvodu, že u inovativních projektů jsou používána stejná hodnotící kritéria jako u jiných 
projektů.  To není vhodné pro inovativní projekty, u nichž existuje přirozené riziko chyb či 
dokonce neúspěchu. Evropský parlament doporučuje především s ohledem na lisabonský cíl, 
kterým je učinit z EU nejinovativnější hospodářský prostor na Zemi, aby byla u těchto 
projektů povolena vyšší chybovost. V opačném případě hrozí, že inovativní přístupy budou již 
při svém vzniku zablokovány, což by bylo v rozporu s lisabonským cílem i významem 
politiky soudržnosti v EU. 

Další překážkou pro účinné využití prostředků ze strukturálních fondů jsou v současné době 
malé možnosti výměny zkušeností účastníků projektů i málo rozvinuté možnosti 
meziregionální koordinace. Překonání této doposud značné překážky pro osoby odpovědné za 
projekty, ale i pro regiony, by mělo již v krátkodobém horizontu i nepřímý pozitivní vliv na 
odstranění administrativní zátěže, porozumění stávajícím souborům předpisů či 
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transparentnost pravidel spolufinancování.  

Osvědčené postupy –  přístup k překonání stávajících překážek  
Jedním ze způsobů překonání těchto překážek a s nimi často souvisejících nesrovnalostí při 
využívání prostředků z fondů soudržnosti Evropské unie je vytvoření harmonizovaného 
přístupu meziregionální výměny osvědčených postupů s cílem zajistit, aby činitelé v 
jednotlivých oblastech mohli čerpat ze zkušeností ostatních. To je cílem této zprávy.  V tomto 
ohledu však vyvstávají otázky týkající se obsahu i organizace.  Jednou z nejvýznamnějších 
otázek je to, co osvědčené postupy představují.  Tento pojem se sice často a v mnoha 
oblastech používá i paralelně s pojmy jako „good practices“(správné postupy) či „success 
stories“(úspěchy), chybí však jasná a jednoznačná definice.  Tak zjišťuje např. generální 
ředitelství pro regionální politiku Evropské komise v rámci iniciativy „regiony pro 
hospodářskou změnu“ osvědčené postupy, které obdrží každoroční ocenění „REGIO STARS“ 
a jsou zveřejněny, mimo jiné prostřednictvím internetu. Výběr však v současné době probíhá 
za použití neprůhledného rámce a podle nepřesně definovaných objektivních podkladů.  

Obecná a tématicky zaměřená kritéria pro určování osvědčených postupů 
Vzhledem k současným výzvám lze v oblasti politiky soudržnosti Evropské unie stanovit jisté 
faktory, jež mohou sloužit určování osvědčených postupů.  Evropský parlament zde 
doporučuje tato kritéria:  

- kvalita projektu 
- zaručení zásady partnerství  
- udržitelnost opatření 
- respektování rovných příležitostí 
- inovativita projektu 
- účinnost použitých prostředků a  
- doba trvání projektu k počátku jeho realizace
- časově a organizačně důsledná realizace projektu
- významný zdroj podnětů pro region či celou EU
- přenosnost projektu ve smyslu provedení i v jiných oblastech Evropské unie 

Pro oblasti politiky soudržnosti, které jsou obzvláště významné jak pro další rozvoj 
jednotlivých regionů, tak pro EU jako celek, a pro něž je typická rozmanitost způsobů 
realizace, je třeba zohlednit specifické faktory a připojit je k dodatečným faktorům pro 
kvalifikaci osvědčených postupů. Jedná se o osm oblastí:  

 Výzkum, vývoj a inovace
- kvalitativně významné investice do vědy a výzkumu
- propojení hospodářství a vědy 
- propojení vědeckých a výzkumných institucí  
- další rozvoj a /nebo nové vytvoření technologií zaměřených na budoucnost;

 Ochrana životního prostředí, klimatu a udržitelná energetická politika
- přiměřená ochranná opatření pro obzvlášť ohrožené oblasti (citlivost)   
- ochrana a účinné využití nedostatkových surovin 
- odpovědné nakládání se surovinami 
- významné zvýšení energetické účinnosti  
- významné snížení spotřeby energie
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- zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů 
- opatření na snížení CO2
- metody a/ nebo postupy pro nakládání s nedostatkovými či ohroženými surovinami 

způsobem šetrným ke zdrojům   

 Vytváření pracovních míst vysoké kvality
- zlepšení pracovních podmínek;
- vytváření pracovních míst zaměřených do budoucna 
- zvyšování produktivity
- větší konkurenceschopnost
- vytváření pracovních míst nezávisle na místě
- použití moderních informačních a komunikačních médií; 

 Celoživotní učení
- zlepšení kvality vzdělávacích podmínek a zvýšení kvantity nabídky, zejména s ohledem 

na možnosti obzvláště znevýhodněných či ohrožených skupin obyvatelstva 
- úzké propojení vzdělávání a odborné přípravy 
- projekty kvalitativně a kvantitativně odpovídající požadavkům v oblasti odborné přípravy     
- zavedení a používání moderních technologií a postupů 
- vytváření a udržování připravenosti k odborné přípravě 
- zvýšení účasti na specializované odborné přípravě;

 Integrovaný rozvoj měst 
- vyšší slučitelnost mezi veřejnou dopravou (místní veřejná doprava) , chodci a 

automobilovou dopravou
- zvýšení investic do podnikání, podpora a udržování zaměstnanosti a zkvalitnění 

společenského života 
- revitalizace městských nevyužívaných ploch 
- zvýšení kvality pobytu ve městech; 

 Demografický rozvoj
- použití přístupu ke službám, jenž je nezávislý na místě (např. prostřednictvím vytvoření 

IT platform v oblasti zdravotní péče, e-learningu atd.) 
- opatření pro vytváření/posílené získávání kvalifikovaných pracovních sil 
- opatření pro začlenění zaměstnanců vyššího věku;

 Přeshraniční spolupráce
- zintenzivnění přeshraničních kontaktů (kvalitativně a kvantitativně) 
- budování trvalých sítí /dlouhodobé spolupráce
- sladění různých systémů / postupů  
- zapojení nových partnerů 
- vytváření finanční nezávislosti
- trvalá přeshraniční výměna a přenos vědomostí 
- společný rozvoj potenciálu partnerských regionů 
- propojení infrastruktur mezi partnerskými regiony; 

 Partnerství veřejného a soukromého sektoru
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- kvalitativní zlepšení realizace projektů 
- zrychlení realizace projektů;
S ohledem na často paralelní použití pojmů „správné postupy“ i „úspěchy“ a pojmu 
„osvědčené postupy“ navrhuje Evropský parlament Komisi, aby na základě uvedených 
faktorů vypracovala jasné a transparentní rozdělení, jež by sloužilo jako klasifikace a přispělo 
k rozlišení uvedených pojmů.  

Výměna osvědčených postupů  
Pro výměnu osvědčených postupů existuje z organizačního hlediska několik možností. Tak by 
bylo na jedné straně možné, aby účastníci projektů iniciovali vytvoření sítě, na které se budou 
sami podílet, nebo aby základnou výměny bylo generální ředitelství pro regionální politiku, 
které by tento úkol koordinovalo bez přítomnosti sítě.   

S ohledem na úkoly v souvislosti s touto výměnou, jako je např. hodnocení osvědčených 
postupů, upřednostňuje Evropský parlament, aby bylo pro tyto účely v rámci stávající správní 
struktury vytvořeno příslušné místo v generálním ředitelství pro regionální politiku Evropské 
komise, jež by ve spolupráci se sítí regionů řídilo hodnocení, shromažďování a výměnu 
osvědčených postupů a jako stálý diskusní partner bylo k dispozici jak pro otázky nabídky, 
tak poptávky.  Podle názoru Evropského parlamentu je pouze při použití tohoto modelu 
možná dlouhodobá, průběžná, spolehlivá a úspěšná výměna osvědčených postupů v oblasti 
politiky soudržnosti Evropské unie.  

Projekty pro zjišťování faktorů osvědčených postupů (výběr) 

Výzkum, vývoj a inovace
- Lasers for Micromachining and Diagnostics (Litva)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Německo)
- Research of Carbon Materials (Slovensko)

Ochrana životního prostředí, klimatu a udržitelná energetická politika
- Centre of Excellence for Environmental Technologies (Slovinsko) 
- MOBIZENT - Mobilitätszentrale Burgenland (Rakousko) 
- Reconstruction of a Minor Water Plant (Slovensko)

Vytváření pracovních míst vysoké kvality
- „Brainhunt”- Competition of business plans (Estonsko)
- Neubau des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie (Německo)
- Development of tools for Knowledge Management in SMEs (Rakousko)

Celoživotní učení
- Fachkraft für Biotechnologie (Německo)
- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre 

(Estonsko)
- People for modern office (Slovensko)

Integrovaný rozvoj měst 
- Entwicklung des problematischen Stadtgebietes „Leipziger Osten“ (Německo)
- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada (Španělsko)



PR\759517CS.doc 11/11 PE418.035v01-00

CS

- Städtebauliche Attraktivierung des Ortsbildes Hörnum (Německo)

Demografický rozvoj
- Personalmanagement im Handwerk (Německo)
- TELEWORK (Estonsko) 
- BSR eHealth - Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region  

(DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Přeshraniční spolupráce
- ECRN - European Chemical Regions Network (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
- Baltic Sea Virtual Campus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
- New Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru
- „Brainhunt”- Competition of business plans (Estonsko)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Německo)
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