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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem EU na podporu priorit unijní strategie 
Evropa 2020. Evropská územní spolupráce je jedním z cílů politiky soudržnosti a poskytuje 
rámec pro uskutečňování společných opatření a politických výměn mezi vnitrostátními, 
regionálními a místními aktéry z různých členských států a s příhraničními regionů států, 
které nejsou členy EU. To vše je ještě důležitější vzhledem k tomu, že problémy, se kterými 
se členské státy a regiony potýkají, čím dál častěji protínají vnitrostátní a regionální hranice a 
vyžadují společná kooperativní opatření na příslušné územní úrovni. Evropská územní 
spolupráce může také významně přispět k podpoře cíle Lisabonské smlouvy, kterým je 
územní soudržnost. 

Navrhovatel vítá návrh Evropské komise na specifický právní základ pro příspěvek EFRR 
(Evropského fondu pro regionální rozvoj) k evropské územní spolupráci. To je v souladu s 
požadavkem Evropského parlamentu a mělo by to zajistit, aby byla lépe zohledněna 
specifičnost evropské územní spolupráce, zejména ta její dimenze, že se týká více států.

Podle návrhu Evropské komise by v rámci evropské územní spolupráce byly podporovány 
3 typy spolupráce: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Nadnárodní 
spolupráce by byla zvláště cenná pro posílení územní soudržnosti EU a také nedávno 
zahájených strategií pro makroregiony a přímořské oblasti.  Meziregionální spolupráce mezi 
regiony EU (a popřípadě i třetích zemí) má za cíl zintenzívnit výměnu zkušeností s 
prováděním politiky soudržnosti, zejména formou šíření osvědčených postupů.

V případě spolupráce s regiony z třetích zemí, na které se vztahuje evropský nástroj 
sousedství (ENI) nebo předvstupní nástroj (IPA), by financování z EFRR doplňovalo 
financování z těchto dvou nástrojů. Bude však zásadní zajistit hladké fungování těchto 
programů, které se v posledních letech občas ukázalo jako obtížné. 

Evropská komise navrhuje přidělit na evropskou územní spolupráci 3,48 % celkového přídělu 
prostředků na politiku soudržnosti, což by činilo 11,7 miliardy EUR (ve stálých cenách roku 
2011). To znamená zvýšení oproti současnému programovacímu období. 

v mld. EUR, stálé ceny roku 2011

VFR 
2007–2013

Návrh Komise:
VFR 2014–2020 Rozdíl v %

Konvergenční regiony
EFRR + ESF

202,9 162,6 - 20 %

Ukončování podpory 
(konvergenčních) regionů + 

zahajování podpory 
(konkurenceschopných) regionů 

za období 2007–13/ 
přechodné regiony v období 

2014–2020
(EFRR +ESF)

25,9 38,9 +50 %

Konkurenceschopné regiony / 44,3 53,1 + 20 %
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více rozvinuté regiony 
(EFRR +ESF)

Územní spolupráce
(EFRR)

8,9 11,7 +31 %

Fond soudržnosti 71 68,7 - 3 %
Zvláštní příděly pro 

nejvzdálenější a řídce osídlené 
regiony v období 2014–2020

(EFRR) 

0,9

CELKEM 354 336 -5,3 %

Navrhovatel toto navrhované zvýšení vítá. Bude však záležet na konečném výsledku jednání 
o celkovém přídělu prostředků na politiku soudržnosti a procentní podíl ve výši 3,48 % 
uvedený v článku 4 legislativního návrhu je pouze orientačním údajem pro rozpočtový orgán. 
Lze jej přesně stanovit teprve poté, co bude dosaženo dohody ohledně návrhu nařízení, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020. Podobně by navrhovatel rád 
zdůraznil přesvědčení, které vyjádřil Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 
2011, totiž že „v příštím VFR je potřeba zvýšit objem zdrojů alespoň o 5 %“ oproti úrovni 
roku 2013 a že „objem prostředků vyčleněných na politiku soudržnosti v současném 
finančním programovacím období by měl být přinejmenším zachován i v příštím období“, 
ovšem zjevně tomu tak není.

Dále navrhovatel vítá snahu Komise o zjednodušení, zejména zjednodušené finanční 
možnosti díky využívání paušálních plateb. Navrhovatel dále zdůrazňuje, že snaha o 
zjednodušení u evropské územní spolupráce je zvláště důležitá jak na úrovni EU, tak na 
úrovni členských států, a to vzhledem k její vícestátní dimenzi. Příjemci se mohou ocitnout v 
situaci, kdy se budou muset řídit různými soubory pravidel: pravidly EU samé, jednoho či 
více členských států a případně i třetích zemí. Navrhovatel připomíná členským státům, že je 
naprostou nutností, aby nedocházelo k tomu, že v pravidlech, která přijímají, budou rozpory a 
nesoulad s pravidly EU, a aby se nezvyšovala administrativní zátěž pro příjemce. Klíčové je 
zároveň řádné finanční řízení a transparentnost.

Konečně navrhovatel zdůrazňuje, že vzhledem ke specifikům a složitosti evropské územní 
spolupráce navrhuje EK u rušení závazků výjimečně uplatňovat pravidlo n+3.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí 
uvedené v legislativním návrhu je pouze 
orientačním údajem pro legislativní orgán
a lze je přesně stanovit, teprve až bude 
dosaženo dohody ve věci návrhu nařízení 
o víceletém finančním rámci na období 
2014–2020;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 nazvané „Investování do 
budoucna: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu“1; znovu 
zdůrazňuje, že v příštím VFR bude 
zapotřebí dostatečných dodatečných 
zdrojů, má-li Unie plnit své současné 
politické priority a nové úkoly stanovené 
v Lisabonské smlouvě a reagovat na 
nepředvídané události; zdůrazňuje, že 
i při zvýšení úrovně financování příštího 
VFR o nejméně 5 % oproti úrovni v roce 
2013 je možné přispět ke splnění 
dohodnutých cílů a závazků Unie 
a k zásadě solidarity Unie jen v omezené 
míře; vyzývá Radu, aby v případě, že 
nebude sdílet tento přístup, jasně 
stanovila, od kterých z jejích politických 
priorit či projektů by bylo možné navzdory 
jejich prokazatelné evropské přidané 
hodnotě zcela upustit;
_______________
1 Přijaté texty, P7_TA(011)0266.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. zejména připomíná, že v tomtéž 
usnesení Evropský parlament zdůrazňuje, 
že „úspěch a posílení politiky soudržnosti 
vyžaduje odpovídající finanční 
prostředky“, a uzavírá, že „objem 
prostředků vyčleněných na tuto politiku v 
současném finančním programovacím 
období by měl být přinejmenším zachován 
i v příštím období“;

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění - 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 8. června 2011 o investování do 
budoucna: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu zdůraznil 
„evropskou přidanou hodnotu politiky 
soudržnosti, neboť tato politika 
představuje dobře zavedený mechanismus 
pro růst a zaměstnanost a hlavní nástroj 
konvergence, udržitelného rozvoje 
a solidarity a je po celá desetiletí jednou 
z nejvýznamnějších, nejviditelnějších 
a nejúspěšnějších politik Unie“. Evropský 
parlament poukázal však na to, že 
moderní politika soudržnosti musí projít 
řadou strukturálních reforem, zejména 
pokud jde o zjednodušení, musí reagovat 
na hlavní výzvy, kterým Unie čelí, a
v praxi podporovat součinnost s ostatními 
politikami a nástroji. Evropský parlament 
vyslovil přesvědčení, že politika 
soudržnosti Unie by měla zůstat celounijní 
politikou, která všem regionům Unie 
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poskytuje přístup ke zdrojům, 
zkušenostem a pomoci.

Odůvodnění

Bod 64 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: 
nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění - 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Ve svém usnesení ze dne 8. června 
2011 Evropský parlament dále připomněl, 
že význam politiky soudržnosti se zvýšil 
poté, co vstoupila v platnost Lisabonská 
smlouva, v níž je zakotvena územní 
soudržnost, vyslovil názor, že v tomto 
kontextu musí být posíleny všechny formy 
územní spolupráce (přeshraniční, 
nadnárodní, meziregionální), a zdůraznil, 
že je třeba se rovněž zabývat 
makroregionální spoluprací a strategiemi.

Odůvodnění

Bod 65 usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: 
nový víceletý finanční rámec pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Má-li se zvýšit přidaná hodnota politiky 
soudržnosti Unie, měla by zvláštní 
ustanovení vést k značnému zjednodušení 
na všech příslušných úrovních, jimiž jsou 
příjemci, programové orgány, zúčastněné 

(3) Má-li se zvýšit přidaná hodnota politiky 
soudržnosti Unie obecně a být zohledněna 
ta dimenze evropské územní spolupráce, že 
se týká více zemí, měla by zvláštní 
ustanovení vést k značnému zjednodušení 
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členské státy a třetí země i Komise. na všech příslušných úrovních, jimiž jsou 
příjemci, programové orgány, zúčastněné 
členské státy a třetí země i Komise, protože 
se příjemci se mohou ocitnout v situaci, 
kdy se budou muset řídit různými soubory 
pravidel: pravidly EU samé, jednoho či 
více členských států a případně i třetích 
zemí. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována nutnosti, aby mezi těmito 
různými soubory pravidel nedocházelo k 
nesouladu a aby se nezvyšovala 
administrativní zátěž pro příjemce.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Měla by být stanovena objektivní 
kritéria pro určování způsobilých regionů a 
oblastí. K tomuto účelu by mělo být určení 
způsobilých regionů a oblastí na úrovni 
Unie založeno na společném systému 
klasifikace regionů stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1059/2003 ze dne 26. května 
2003 o zavedení společné klasifikace 
územních statistických jednotek (NUTS).

(8) Měla by být stanovena objektivní a 
transparentní kritéria pro určování 
způsobilých regionů a oblastí. K tomuto 
účelu by mělo být určení způsobilých 
regionů a oblastí na úrovni Unie založeno 
na společném systému klasifikace regionů 
stanoveném nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze 
dne 26. května 2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výběr tematických cílů by měl být 
omezený, aby se maximalizoval dopad 
politiky soudržnosti napříč Unií. 
Koncentrace v rámci meziregionální 
spolupráce by se však měla projevovat 
v cíli každé operace, a nikoliv v omezení 
počtu tematických cílů, aby bylo možné 

(16) Výběr tematických cílů by měl být 
omezený, aby se maximalizoval dopad 
politiky soudržnosti napříč Unií. 
Koncentrace v rámci meziregionální 
spolupráce by se však měla projevovat 
v cíli každé operace, a nikoliv v omezení 
počtu tematických cílů, aby bylo možné 
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z meziregionální spolupráce vytěžit co 
nejvíce pro posílení účinnosti politiky 
soudržnosti v rámci cílů Investice do růstu 
a pracovních míst a Evropská územní 
spolupráce.

z meziregionální spolupráce vytěžit co 
nejvíce pro posílení účinnosti politiky 
soudržnosti v rámci cílů Investice do růstu 
a pracovních míst a Evropská územní 
spolupráce. Lepší vynakládání a kvalita 
výdajů by měly být vůdčími zásadami pro 
dosahování cílů programu, přičemž musí 
být současně zajištěno optimální využívání 
finančních zdrojů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Kvůli zapojení více než jednoho 
členského státu není obecné pravidlo 
stanovené v nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], že 
každý členský stát přijme svá vnitrostátní 
pravidla způsobilosti, pro cíl Evropská 
územní spolupráce vhodné. Na základě 
zkušeností z programového období 2007–
2013 by měla být stanovena zřetelná 
hierarchie pravidel způsobilosti a měl by se 
klást větší důraz na společná pravidla 
způsobilosti.

(25) Kvůli zapojení více než jednoho 
členského státu není obecné pravidlo 
stanovené v nařízení (EU) č. […]/2012 
[nařízení o společných ustanoveních], že 
každý členský stát přijme svá vnitrostátní 
pravidla způsobilosti, pro cíl Evropská 
územní spolupráce vhodné. Na základě 
zkušeností z programového období 2007–
2013 by měla být stanovena zřetelná 
hierarchie pravidel způsobilosti a měl by se 
klást větší důraz na společná pravidla 
způsobilosti a nemělo by docházet k 
rozporům a nesouladu mezi nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
.../2012 o [finančních pravidlech pro 
roční rozpočet Unie], nařízením o 
společných ustanoveních a vnitrostátními 
předpisy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V záležitostech, na které se nevztahují 
pravidla způsobilosti stanovená v článcích 
55 až 61 nařízení (EU) č. […]/2012 

3. V záležitostech, na které se nevztahují 
pravidla způsobilosti stanovená v článcích 
55 až 61 nařízení (EU) č. […]/2012 
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[nařízení o společných ustanoveních], 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EFRR] nebo v tomto nařízení nebo na 
jejich základě či monitorovacím výborem, 
se použijí vnitrostátní pravidla země, v níž 
výdaj vznikl.

[nařízení o společných ustanoveních], 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
EFRR], v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o 
[finančních pravidlech pro roční rozpočet 
Unie] nebo v tomto nařízení nebo na jejich 
základě či monitorovacím výborem, se 
použijí vnitrostátní pravidla země, v níž 
výdaj vznikl, a tato pravidla nesmějí ani 
být v rozporu s pravidly Unie, ani vytvářet 
nepřiměřenou administrativní zátěž pro 
příjemce.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, jmenují 
jediný řídící orgán a pro účely čl. 113 
odst. 4 uvedeného nařízení jediný auditní 
orgán, jež se nacházejí ve stejném 
členském státě.

1. Pro účely čl. 113 odst. 1 a 2 nařízení 
(EU) č. […]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] členské státy, které se 
účastní programu spolupráce, pověří jediný 
řídící orgán a pro účely čl. 113 odst. 4 
uvedeného nařízení jediný auditní orgán, 
jež se nacházejí ve stejném členském státě.
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