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Pozměňovací návrh 534
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za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Příloha -I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -I
Společný strategický rámec

Účelem tohoto rámce je sloužit v souladu 
s článkem 10 jako prostředek koordinace, 
integrace a vyvažování cílů různých 
politik v konkrétních regionálních 
souvislostech a zvláště pak jako 
prostředek koordinace a vyvažování 
investičních priorit s tematickými cíli 
stanovenými v článku 9.
Kromě rámce obsaženého v této příloze by 
Komise měla podporovat členské státy a 
regiony tím, že formou aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 142 přijme 
rozšiřitelnou nabídku doporučených 
opatření pro fondy SSR. Tato rozšiřitelná 
nabídka by jako součást společného 
strategického rámce měla členským 
státům a regionům poskytnout pokyny 
ohledně toho, jakým způsobem mohou 
převést tematické cíle stanovené článkem 
9 tohoto nařízení do programování, tak 
aby byly zohledněny různé potřeby, 
problémy a možnosti regionů a flexibilita 
nezbytná pro udržitelný regionální rozvoj.

1. Horizontální zásady a průřezové výzvy

1.1 Partnerství a víceúrovňová správa 
1.1.1 Zásada víceúrovňové správy 
vyžaduje koordinovanou činnost 
prováděnou v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality a v rámci 
partnerství. Musí mít rovněž podobu 
operační a institucionální spolupráce, 
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zvláště pak ve vztahu k vytváření koncepce 
a provádění politik Unie. Odkaz na zásadu 
víceúrovňové správy, který je v tomto 
nařízení výslovně uveden, představuje 
posílení této zásady a přináší přidanou 
hodnotu pro samu politiku soudržnosti.
1.1.2 Zásada víceúrovňové správy musí 
být dodržována s ohledem na snadnější 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti a plnění priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění.
1.1.3 V zájmu zajištění účinné 
víceúrovňové správy musí členské státy a 
regiony provést následující opatření:
a) navázat partnerství v souladu 
s evropským kodexem chování ve smyslu 
článku 5; 
b) zřídit koordinační mechanismy 
spojující různé úrovně správy v souladu 
s příslušnými systémy ústavních 
pravomocí;
c) podávat o provádění partnerství 
pravidelné zprávy.

1.1.4 Ve všech fázích provádění fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být navázáno 
partnerství, které umožní přímé zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
přípravy smluv o partnerství a programů a 
rovněž do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení těchto 
programů. K účasti musí být přizváni 
rovněž sociální a hospodářští partneři a 
další orgány veřejné správy a subjekty 
zastupující občanskou společnost, včetně 
partnerů z oblasti životního prostředí, 
nevládních organizací a subjektů 
zodpovědných za prosazování rovnosti žen 
a mužů a nediskriminace, aby bylo 
zajištěno partnerství ve všech fázích 
provádění opatření.
1.1.5 Spolupráce s partnery se řídí 
osvědčenými postupy. Každý členský stát 
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zajistí technickou pomoc na patřičné 
úrovni, aby zapojení partnerů a jejich 
účast ve všech fázích programovacího 
procesu byly co nejsnazší.

1.2 Udržitelný rozvoj
1.2.1 Zásada udržitelného rozvoje, kterou 
stanoví článek 3 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU), se týká myšlenky pokroku, podle 
níž musí být při úvahách o prosperitě a 
lepší kvalitě života současných a 
budoucích generací zohledňována 
sociální, hospodářská a environmentální 
hlediska.
1.2.2 Hlediska udržitelného rozvoje a 
zásada „znečišťovatel platí“ musí být 
tudíž nedílnou součástí každého plánu, 
návrhem počínaje a realizací konče, a 
rovněž i monitorování a hodnocení. 
Neuplatnění zásady „znečišťovatel platí“ 
lze povolit pouze ve výjimečných 
případech a za předpokladu, že jsou 
zavedena jasná zmírňující opatření.
1.2.3 V zájmu řešení svých komplexních 
problémů musí členské státy a regiony 
využívat veškeré dostupné politické 
nástroje Unie. Zejména v souvislosti 
s řešením problému změny klimatu se 
musí využití prostředků zaměřovat na 
preventivní a zmírňující opatření. Veškeré 
nové investice realizované s podporou 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, musí být takové 
povahy, aby byly odolné vůči dopadům 
změny klimatu a přírodních katastrof.
1.2.4 EFRR a FS musí být i nadále 
zdrojem významných investic do 
infrastruktury členských států a regionů, 
které umožní plnění požadavků směrnice 
o vodě1 a dalších příslušných směrnic.
K dispozici jsou technická řešení 
napomáhající udržitelným opatřením a 
nově se objevují i další, takže EFRR by 
měl i nadále podporovat výzkum v této 

                                               
1 Úř. věst. odkaz… Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000.
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oblasti. Účelem této podpory musí být 
doplňková opatření v rámci programu 
Horizont 2020. Prostředky na financování 
opatření v oblasti biologické rozmanitosti 
mohou být uvolněny z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropského námořního a 
rybářského fondu (EMFF). EZFRV může 
být využit rovněž jako zdroj podpory 
organizacím obhospodařujícím 
zemědělskou půdu v případech, kdy 
povinné environmetální požadavky 
vytvářejí v dané oblasti nevýhodné 
podmínky. 

1.2.5 Činnost zaměřená na dosažení 
udržitelného rozvoje nesmí být pouze 
technické povahy. V zájmu zajištění toho, 
aby se tento cíl stal v činnosti fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, hlediskem, které bude 
v daném místě široce uplatňováno, musí 
řídící orgány tento cíl řádně a soustavně 
zohledňovat v průběhu celého životního 
cyklu programů a musí zaujímat 
aktivnější přístup ke snižování 
environmentálně škodlivých účinků 
intervencí, mj. tím, že přijmou následující 
opatření: 
a) zaměří investice na projekty umožňující 
nejúčinnější využívání zdrojů;

b) pečlivě zváží potřebu investic 
v případech, kdy tyto investice mají 
významné nepříznivé dopady na životní 
prostředí;
c) při srovnávání nákladů, které by 
v průběhu celého životního cyklu vznikly 
za použití alternativních investičních 
metod, vycházejí z dlouhodobé 
perspektivy;
d) využívají ekologických veřejných 
zakázek.
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1.3 Podpora rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace

1.3.1 Členské státy a regiony by měly 
podniknout potřebné kroky, které povedou 
k odstranění nerovností a podpoře 
rovnosti žen a mužů a které zabrání 
jakékoli diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace či genderové identity, a to ve 
všech fázích provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních. 
1.3.2 Členské státy a regiony musí dbát o 
plnění cíle v oblasti rovnosti žen a mužů a 
musí podniknout potřebné kroky, které v 
programech spolufinancovaných z fondů, 
na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zabrání jakékoli 
diskriminaci během přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení operací a musí 
jasně stanovit opatření, která zajistí, že 
tato zásada bude v těchto programech 
zohledňována.
1.3.3 Rozsáhlejší uplatnění žen na trhu 
práce jako zaměstnavatelek i 
zaměstnankyň by pro hospodářství Unie 
znamenalo posílení. Uvolnění potenciálu 
pro takovéto zvýšení aktivity 
prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti žen 
je klíčové pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti. Je 
proto třeba řešit veškeré překážky, které 
ženám brání v uplatnění na trhu práce. 
Členské státy a regiony musí zajistit, aby 
aktivity, které podporují ekonomickou 
nezávislost žen, přispívají k dosažení 
náležité rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem a přinášejí ženám 
příležitosti v oblasti podnikání, byly kromě 
ESF financovány také z prostředků 
EFRR, FS, EMFF a EZFRV.
1.3.4. Monitorování a hodnocení 
programů přispěje k tomu, že bude možné 
změřit dopady očekávaného přínosu 



PE491.157v02-00 8/97 AM\906345CS.doc

CS

fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v oblasti 
rovnosti žen a mužů.

1.4 Přístupnost
1.4.1 Veškeré produkty a služby, které 
jsou nabízeny veřejnosti a 
spolufinancovány z prostředků fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být přístupné. Zvláště 
přístupnost zastavěných prostor, dopravy, 
informačních a komunikačních 
technologií má zásadní význam z hlediska 
začlenění znevýhodněných skupin 
obyvatel, včetně osob se sníženou 
schopností pohybu a osob se zdravotním 
postižením, přičemž je třeba přihlížet 
zejména k Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, která platí od 
3. května 2008, a k politikám EU, které 
tuto úmluvu OSN provádějí.
1.4.2 Nanejvýš důležité je také to, aby byly 
náležitě zohledňovány potřeby těch, kdo 
jsou trhu práce nejvíce vzdáleni, osob se 
zdravotním postižením, migrantů, 
uprchlíků a žadatelů o azyl, bezdomovců a 
dalších skupin obyvatel ohrožených 
chudobou, dětí a mládeže, starších osob, 
národnostních menšin a dalších 
znevýhodněných skupin s cílem umožnit 
jim lepší uplatnění na trhu práce a plné 
zapojení do života společnosti.
1.4.3 Členské státy a regiony musí i 
nadále podporovat sociální soudržnost, 
která musí mít rovnocenné postavení jako 
soudržnost hospodářská a územní, a to ve 
všech regionech EU, protože jedině tak 
může strategie EU 2020 dosáhnout svých 
cílů. V souladu s čl. 84 odst. 3 nařízení 
(EU) č. (… nařízení o společných 
ustanoveních) je stanoven minimální 
objem prostředků pro ESF pro každou 
kategorii regionů, přičemž výsledný 
celkový minimální objem prostředků pro 
ESF představuje 25 % rozpočtu určeného 
na politiku soudržnosti (s výjimkou 
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přídělu pro nástroj na propojení Evropy).

1.5 Demografie
1.5.1 Přizpůsobení se demografickým 
změnám je jednou z hlavních výzev, před 
nimiž budou v nadcházejících desetiletích 
členské státy a regiony stát. Kombinace 
menšího počtu pracujících a vyššího 
podílu lidí v důchodu bude stále více 
zatěžovat systémy členských států v oblasti 
sociálního zabezpečení, a tím i 
hospodářskou konkurenceschopnost 
Unie.
1.5.2 Demografické změny s sebou nesou 
nové výzvy. Jednotlivé vývojové trendy 
v oblasti demografie je třeba zkoumat a 
řešit především na té úrovni, regionální či 
místní, na které se začnou projevovat. 
Členské státy a regiony musí počítat 
s možností využití fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, při vytváření konkrétně 
zaměřených strategií pro řešení 
demografických problémů a vytváření 
příležitostí pro „stříbrnou ekonomiku“.
1.5.3 Vytváření nových pracovních 
příležitostí pro starší osoby přinese
množství výhod pro lidi, společnost i 
veřejné rozpočty. Fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí členské státy a 
regiony využívat k opatření na snadnější 
začleňování všech věkových skupin. Co 
nejlepší využívání všech stávajících 
lidských zdrojů, včetně úsilí o řešení 
problému nezaměstnanosti mládeže, 
odráží jeden z bezprostředních úkolů 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, pokud jde o 
jejich přínos k maximalizaci potenciálu 
všech obyvatel Unie. Tohoto cíle bude 
dosaženo zajištěním lepšího přístupu ke 
vzdělání, jeho minimální úrovně a kvality 
a posílením struktur v oblasti sociální 
podpory. Investice do zdravotnictví by také 
přispěly k cíli dlouhého a zdravého 
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pracovního života všech občanů Unie.
1.5.4 Při vytváření koncepce svých 
programů musí členské státy a regiony 
vzít v úvahu dlouhodobé výzvy spojené 
s demografickými změnami. V regionech, 
které jsou demografickými změnami 
nejvíce postiženy, musí stanovit opatření, 
která:
a) podpoří demografickou obnovu 
vytvářením lepších podmínek pro rodiny a 
citlivější rovnováhy mezi pracovním, 
soukromým a rodinným životem;
b) zvýší zaměstnanost; povedou k růstu 
produktivity a hospodářského výkonu 
prostřednictvím investic do vzdělání a 
výzkumu;
c) zaměří se na vhodnost a kvalitu 
vzdělání a struktury sociální podpory; a

d) zajistí nákladově efektivní poskytování 
zdravotní péče a dlouhodobé péče, včetně 
investic do infrastruktury.

1.6 Integrovaný přístup
1.6.1 Integrovaný územní přístup je 
základním předpokladem účinné odpovědi 
na výzvy, jimž čelí členské státy a regiony. 
Tyto výzvy souvisejí s dopady: globalizace; 
environmentálních a energetických 
problémů; problémů spojených se 
stárnutím obyvatelstva a demografickými 
změnami; technologické transformace a 
inovačních požadavků; a nerovnosti 
příjmů a sociální segregace. Z komplexní 
povahy a provázanosti těchto problémů 
vyplývá, že uspět mohou jen řešení, která 
budou mít integrovanou, víceodvětvovou a 
mnohorozměrnou povahu.
1.6.2 Fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v této 
souvislosti umožňují kombinovat 
přednosti různých fondů EU v rámci 
integrovaných souborů opatření 
sestavených tak, aby odpovídaly 
konkrétním místním a regionálním 
potřebám v rámci plnění záměrů a cílů 
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strategie Evropa 2020.
1.6.3 Členské státy a regiony při vytváření 
koncepce svých strategií a programů, kdy 
hledají nejvhodnější možnosti intervencí 
na podporu strategie Evropa 2020, musí 
věnovat zvláštní pozornost určujícím 
územním, strukturálním a 
institucionálním podmínkám, jako je 
propojenost daného regionu, struktura 
zaměstnanosti a mobilita pracovních sil; 
vazby mezi městem a venkovem; místní 
provázanost jednotlivých odvětví; kulturní 
dědictví; stárnutí a demografické posuny 
atd.
1.6.4 Členské státy a regiony musí provést 
analýzu toho, jaké jsou hlavní 
společenské výzvy, před nimiž stojí. 
V souvislosti s reakcí na tyto výzvu musí 
mít na zřeteli rovněž otázku týkající se 
toho, jaké jsou jednotlivé aspekty životní 
úrovně jejich občanů, které chtějí 
prostřednictvím své politiky ovlivnit a 
zlepšit, a jaká má být v konkrétním 
kontextu daného členského státu či 
regionu koncepce a realizace této politiky.
1.6.5 V rámci podpory dobře fungujících 
opatření, která budou odpovídat 
konkrétním regionálním potřebám, musí 
členské státy a regiony dále rozvíjet 
integrovaný územní přístup k vytváření 
koncepce politiky a její realizaci. Metoda 
integrovaného územního přístupu by se 
měla stát hlavním nástrojem dosahování 
vyváženého udržitelného rozvoje s tím, že 
bude umožňovat podporu zaměstnanosti, 
sociálního začlenění a prosperity a bude 
se při zohlednění příslušných 
kontextuálních aspektů zaměřovat na 
následující ústřední prvky:
a) hodnocení potenciálu a schopnosti 
daného regionu rozvíjet strategii Evropa 
2020;
b) posouzení rozvojových výzev strategie 
Evropa 2020 a nedostatků, s nimiž se 
musí dotyčný region vyrovnávat, a rovněž 
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jeho schopnost je řešit;
c) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro koncepci a realizaci politik 
v souladu se zásadou subsidiarity;
d) kombinace jedné nebo více 
doplňkových investičních priorit z okruhu 
různých tematických cílů v rámci jedné 
prioritní osy nebo v rámci jednoho 
programu;
e) návrh mechanismů víceúrovňové 
správy, které jsou nezbytné k zajištění 
účinné realizace politik;
f) volba vhodných ukazatelů výsledků a 
výstupů, které budou použity při 
monitorování a hodnocení politik.

2. Součinnost a koordinace fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, s nástroji dalších politik 
EU

2.1 Úvod
2.1.1 S ohledem na dosažení optimálních 
výsledků pro udržitelný růst a rozvoj 
v daném místě je důležitá koordinace 
všech politik Unie a s nimi souvisejících 
nástrojů, které plní určitou úlohu v rámci 
vytváření hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a dosahování vyváženějšího 
územního rozvoje v EU. Odrazem toho 
musí být také lepší koordinace mezi 
rozpočtem Unie a rozpočty členských států 
na celostátní nebo nižší úrovni při 
financování společných politických 
priorit, jakož i lepší vertikální spolupráce 
mezi EU a vnitrostátními a regionálními 
subjekty.
2.1.2 Součinnost a koordinace 
automaticky neznamenají, že bude 
stanoveno jedno řešení vhodné pro 
všechny. V souvislosti s tím je nutné 
provést důkladnější analýzu dopadu 
politik Unie na regiony a soudržnost, aby 
byly podpořeny efektivně fungující 
součinnosti a na evropské úrovni byly 



AM\906345CS.doc 13/97 PE491.157v02-00

CS

určeny a prosazovány nejvhodnější 
prostředky na podporu místních 
a regionálních investic.
2.1.3 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence podporované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, byly v programovací i 
prováděcí fázi slučitelné s cíli jiných 
politik EU. Musí proto usilovat o to, aby:
a) nacházely a využívaly komplementarity 
mezi různými nástroji Unie na vnitrostátní 
a regionální úrovni, a to jak ve fázi 
plánování, tak i v průběhu provádění;
b) optimalizovaly stávající struktury a 
v případě potřeby vytvářely nové, které 
usnadní strategické stanovení priorit pro 
jednotlivé nástroje, jakož i struktury pro 
koordinaci na vnitrostátní úrovni, 
zamezily vynakládání paralelního úsilí na 
tytéž věci a určily oblasti, kde je potřebná 
dodatečná finanční podpora;
c) v plné míře využívaly možností 
kombinování podpory z různých nástrojů 
na podporu jednotlivých operací a úzce 
spolupracovaly se subjekty, které 
odpovídají za provádění dalších 
vnitrostátních nástrojů, s cílem poskytovat 
příjemcům jednotně koncipované a přímo 
dostupné možnosti financování.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Velmi důležité je posílit součinnosti 
a komplementarity mezi politikou 
soudržnosti a programem Horizont 2020, 
zároveň ovšem stanovit jasné hranice mezi 
oblastmi jejich intervencí.
2.2.2 Členské státy a regiony musí 
především vyvinout celostátní nebo 
regionální strategii výzkumu a vývoje pro 
„inteligentní specializaci“ v souladu 
s národním programem reforem. Tyto 
strategie musí být vyvinuty v těsné 
spolupráci mezi celostátními či 
regionálními řídícími orgány a orgány, 
jejichž činnost se přímo týká programu 
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Horizont 2020, ale rovněž za účasti 
zainteresovaných subjektů, jako jsou 
univerzity a instituce vyššího vzdělávání, 
místní průmysl a sociální partneři. Tyto 
inovační strategie musí zohledňovat 
opatření prováděná zdola ve směru 
k Horizontu 2020 i opatření prováděná 
shora od tohoto programu.
2.2.3 Zdola prováděná opatření zaměřená 
na přípravu regionálních subjektů 
působících v oblasti výzkumu a vývoje 
k zapojení do projektů programu 
Horizontu 2020 („cesta k excelenci“), 
budou rozvíjena na základě budování 
kapacit. Komunikace a spolupráce mezi 
vnitrostátními kontaktními místy 
programu Horizont 2020 a řídícími 
orgány fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, musí být 
posíleny, především co se týče projektů 
programu Horizont 2020, které byly 
vybrány do užšího seznamu, ale pro 
nedostatek prostředků nebyly řádně 
financovány.
2.2.4 Shora prováděná opatření musí 
poskytovat prostředky pro využívání a 
šíření výsledků výzkumu a vývoje, které 
přinese program Horizont 2020, 
v prostředí trhu a mohou zahrnovat: 
pilotní provozy a ukázková pracoviště, 
ověřování koncepce a financování raných 
fází, inkubační zařízení, aplikovaný 
výzkum, konkrétní možnosti přenosu 
průmyslových a technologických metod a 
podporu seskupení.
2.2.5 Vnitrostátním a regionálním 
orgánům musí být poskytována společná 
podpora pro vytváření koncepce a 
provádění těchto inovačních strategií, 
která může zahrnovat: podporu při 
hledání možností společného financování 
infrastruktury výzkumu a vývoje 
evropského zájmu, podporu mezinárodní 
spolupráce, metodickou podporu 
prováděnou formou vzájemného 
hodnocení, výměnu osvědčených postupů 
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a odbornou přípravu v různých regionech.
2.2.6 Členské státy a regiony by měly 
zvážit možnost následných dodatečných 
opatření, zaměřených na uvolnění jejich 
potenciálu ohledně excelence a inovací, a 
to takovým způsobem, aby tato opatření 
doplňovala a vytvářela součinnosti 
s programem Horizont 2020: 
a) spojování nově vznikajících center 
excelence a inovačních regionů v méně 
rozvinutých členských státech s jejich 
protějšky v jiných částech Evropy, které 
zaujímají vedoucí postavení;
b) vytváření vazeb s inovačními 
seskupeními a vyhledávání excelence 
v méně rozvinutých regionech;
c) vytvoření „pracovních míst EVP“ 
k přilákání vynikajících akademických 
pracovníků; 
a
d) podpora přístupu k mezinárodním sítím 
výzkumníků a inovátorů.

2.3 LIFE
2.3.1 Je-li to možné, musí být využíváno 
součinností s nástroji unijních politik 
(nástroji finančními i nefinančními), 
které slouží zmírňování změny klimatu, 
ochraně životního prostředí a účinnému 
využívání zdrojů.
2.3.2 Vzhledem k tomu, že programy 
budou přispívat k plnění cílů v oblasti 
udržitelného růstu prostřednictvím 
výraznějšího tematického zaměření a 
posílením zásady udržitelného rozvoje, 
tvoří součinnosti uvedené v bodě 2.3.1 
nedílnou součást regulačního rámce 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních.
2.3.3 Je třeba usilovat o vytváření 
součinností s rámcovým programem 
LIFE, zvláště pak s integrovanými 
projekty v oblasti přírody (jako jsou 
ekosystémové služby a biologická 
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rozmanitost), vody, odpadu, ovzduší, 
zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se změně klimatu. 
Koordinace s rámcovým programem 
LIFE musí být zajištěna prostřednictvím 
podpory projektů, které mají doplňkovou 
povahu, jakož i podporou využívání 
řešení, metod a přístupů ověřených 
v rámci rámcového programu LIFE.
2.3.4 Podporováno musí být posuzování 
vlivu na životní prostředí (EIA), 
posuzování dopadu na udržitelný rozvoj 
(SIA), strategické posuzování vlivů na 
životní prostředí (SEA) a další příslušné 
nástroje, aby byla zohledňována ztráta 
biologické rozmanitosti a účinky změny 
klimatu na územní plánování (včetně 
makroregionálních strategií) a 
rozhodování na regionální a místní 
úrovni.
2.3.5 Členské státy a regiony musí 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace a přijetí vylepšených 
technologií, s jejichž pomocí bude možné 
vytvořit ekologičtější hospodářství.
2.3.6 Budování kapacit je nezbytným 
předpokladem provádění těchto činností a 
musí vést ke zvyšování potenciálů a 
rozvoji dovedností jak na straně místních 
a regionálních orgánů, tak i na straně 
partnerů.
2.3.7 Vzhledem k tomu, že 
environmentální výzvy neznají správní 
hranice, má mimořádný význam 
přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce evropských, 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti a přírodních zdrojů bez 
ohledu na hranice regionů. Lepší 
využívání možností územní spolupráce a 
výměny informací, zkušeností a 
osvědčených postupů by významnou 
měrou přispělo k plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí a klimatu.
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2.3.8 Financování z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být koordinováno 
s podporou poskytovanou z prostředků 
programu NER 300, který využívá příjmů 
pocházejících z dražeb povolenek v rámci 
systému obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů ve Společenství 
(ETS).1

2.4 „Erasmus pro všechny“
2.4.1 Je nutno zvýšit součinnost mezi 
fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a programem 
„Erasmus pro všechny“, aby se 
maximalizovaly dopady investic do 
lidského potenciálu. Tím, že přispějí 
k růstu a prosperitě, budou mít tyto 
investice zásadní přínos pro jednotlivce i 
společnost jako celek. „Erasmus pro 
všechny“ podporuje pouze nadnárodní 
projekty, zatímco politika soudržnosti má 
výraznější regionální rozměr. Členské 
státy a regiony by měly vyzkoušet nástroje 
a metody, které budou výsledkem 
nadnárodní spolupráce v rámci programu 
„Erasmus pro všechny“, a pak je 
prostřednictvím fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
zavést na svém území.
2.4.2 Komise a členské státy musí zajistit 
účinnou koordinaci mezi politikou 
soudržnosti a programem „Erasmus pro 
všechny“ stanovením jasného rozdílu 
mezi jednotlivými typy podporovaných 
investic a cílových skupin, zvláště pak 
s ohledem na skupiny zranitelných 
obyvatel. Program „Erasmus pro 
všechny“ se bude zaměřovat na podporu 
nadnárodní vzdělávací mobility studentů, 

                                               
1 Úř. věst. L 290, 6. 11. 2010, s. 39–48 2010/670/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2010, kterým se 
stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na 
zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních 
projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES Úř. Věst. L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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mládeže a pracovníků; strategických 
partnerství mezi organizacemi a 
institucemi v celé Evropě a opatření 
podporujících vytváření koncepce a 
provádění politik. Hlavními prioritními 
cíli investic v oblasti politiky soudržnosti 
budou: vzdělání, odborná příprava pro trh 
práce a mobilita dospělých studentů.
2.4.3 Výraznějších výsledků bude dále 
dosaženo podporou komplementarity 
financování mobility a financování 
aktivit, které povedou k širokému 
uplatňování osvědčených postupů a 
inovativních projektů, které budou v 
rámci programu „Erasmus pro všechny“ 
vybrány na úrovni EU. K této koordinaci 
mohou přispět vnitrostátní agentury 
zřízené v rámci tohoto programu.

Program pro sociální změny a inovace
2.5.1 Součinnost mezi fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a programem Evropské 
unie pro sociální změny a inovace musí 
být zvýšena, tak aby přispívala k 
provádění strategie Evropa 2020, jejích 
hlavních cílů, stěžejních iniciativ, 
integrovaných hlavních směrů a iniciativy 
„Příležitosti pro mladé“ poskytováním 
finanční podpory na cíle Evropské unie, 
pokud jde o podporu vysoké úrovně 
kvalitní zaměstnanosti, zaručení 
přiměřené a důstojné sociální ochrany, 
boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě 
a zlepšování pracovních podmínek a 
situace mladých lidí, pokud jde o jejich 
zaměstnání a vzdělávání.
2.5.2. Členské státy by této příležitosti 
měly využít a provádět doplňková opatření 
v rámci Evropského sociálního fondu, 
která budou v souladu s aktivitami 
prováděnými v rámci programu pro 
sociální změny a inovace v oblastech, jako 
je sociální dialog, spravedlnost a základní 
práva, rovné příležitosti, vzdělávání, 
odborná příprava, práva a dobré životní 
podmínky dětí, politika mládeže, 
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přistěhovalecká politika, výzkum a vývoj, 
podnikání, zdraví, pracovní podmínky, 
rozšiřování a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika.
2.5.3. V příhraničních regionech jsou 
přeshraniční partnerství EURES 
důležitým nástrojem při vytváření 
skutečného evropského trhu práce. 
Přeshraniční partnerství EURES by proto 
měla být nadále podporována 
horizontálními činnostmi Unie, které by 
mohly být doplňovány vnitrostátními 
zdroji nebo ESF.
2.5.4. S ohledem na zajištění jejich
komplementarity by tato opatření měla být 
úzce koordinována s opatřeními, která 
jsou prováděna v rámci politiky 
soudržnosti. Členské státy by měly 
koordinovat odpovídající opatření 
prováděná v rámci fondů SSR, zvláště pak 
v rámci ESF a EFRR, s opatřeními 
v oblasti mikrofinancování, které tvoří 
jeden z pilířů programu pro sociální 
změny a inovace, zaměřenými na 
zvyšování přístupnosti a dostupnosti 
zdrojů mikrofinancování pro osoby, které 
ztratily zaměstnání nebo jsou ohrožené 
ztrátou zaměstnání, nebo osoby, pro něž je 
obtížné vstoupit nebo se vrátit na trh 
práce, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nebo osoby, které jsou v 
nevýhodné pozici z hlediska přístupu na 
tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo 
dále rozvíjet vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti, a to bez 
jakékoli věkové diskriminace, a rovněž 
pro mikropodniky, zvláště v oblasti 
sociální ekonomiky, a mikropodniky 
zaměstnávající osoby, které jsou nejvíce 
vyloučeny z trhu práce.
2.5.5. Iniciativa mládeže, která je jednou 
z os programu pro sociální změny a 
inovace, podporuje z podnětu Evropského 
parlamentu opatření zaměřená na osoby 
mladší 25 let, mj. opatření proti 
předčasnému ukončování školní 
docházky, která mají zejména formu 
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opětovného začlenění do procesu odborné 
přípravy, opatření pro rozvoj dovedností 
uplatnitelných na trhu práce, jejichž cílem 
je více sblížit svět zaměstnání, vzdělávání 
a odborné přípravy, opatření na podporu 
získání prvních pracovních zkušeností a 
přípravy při zaměstnání s cílem nabídnout 
mladým lidem příležitost k získání 
příslušných dovedností a pracovních 
zkušeností a kvalitu stáží a odborných 
praxí a podpořit jejich vstup na trh práce. 
V zájmu posílení těchto opatření by 
členské státy a regiony měly naplánovat 
odpovídající opatření v rámci programů 
podporovaných z fondů SSR. 

2.6 Nástroj pro propojení Evropy (CEF), 
transevropské sítě (TEN) a 
telekomunikační sítě 
2.6.1 V zájmu maximalizace evropské 
přidané hodnoty musí plánování EFRR, 
Fondu soudržnosti, transevropských sítí a 
nástroje pro propojení Evropy (CEF) 
probíhat v těsné spolupráci, aby bylo 
zajištěno optimální propojení různých 
typů infrastruktury (dopravní, energetické 
a telekomunikační) na místní, regionální 
a vnitrostátní úrovni i v rámci celé Unie. 
U projektů, které mají celoevropský 
rozměr nebo se týkají jednotného trhu, 
zejména jedná-li se o prioritní dopravní, 
energetické a digitální sítě, musí být 
zajištěn maximální pákový efekt.
2.6.2 S ohledem na potřebu uceleného 
plánování vnitrostátních infrastruktur, 
které bude brát ohled na vytváření 
unijních přeshraničních spojení i 
vytváření spojení mezi regiony uvnitř 
jednoho členského státu, musí plány 
vycházet z reálné a předpokládané 
dopravní poptávky a určit chybějící spoje 
a úseky s nízkou kapacitou. Investice do 
regionální propojenosti s celkovou sítí a 
s hlavní transevropskou sítí dopravní 
infrastruktury (TEN-T) musí zajistit, aby 
městské a venkovské oblasti mohly ve svůj 
prospěch využívat příležitostí, které tyto 
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hlavní sítě vytvářejí.
2.6.3 Upřednostňování investic, které mají 
dopady i za hranicemi určitého členského 
státu, musí být koordinováno 
s plánováním TEN-T, tak aby investice do 
dopravní infrastruktury, které pocházejí 
z EFRR a z Fondu soudržnosti, byly 
v plném souladu s hlavními směry TEN-T, 
které vymezují dopravní priority Unie, 
mj.: řešení problémů spojených se 
změnou klimatu, budoucí rozvoj 
integrované sítě TEN-T a koncepce 
koridorů pro více druhů dopravy.
2.6.4 Bílá kniha Komise o dopravě1

předkládá vizi konkurenceschopného a 
nákladově efektivního dopravního 
systému s důrazem na to, že v odvětví 
dopravy musí dojít k významnému snížení 
emisí skleníkových plynů. Pro fondy, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, to znamená orientaci na 
udržitelný způsoby dopravy a investice 
v oblastech, které nabízejí největší
evropskou přidanou hodnotu, jakou jsou 
například transevropské sítě. Jakmile 
bude stanoveno, o jaké investice se bude 
jednat, musí jim být přidělena priorita 
s ohledem na jejich přínos k mobilitě, 
udržitelnosti, snižování emisí 
skleníkových plynů a jednotnému 
evropskému dopravnímu prostoru.

2.6.5 Členské státy a regiony musí své 
investice zaměřit na budování nové 
infrastruktury a prostřednictvím rozsáhlé 
modernizace na zvyšování kapacity 
stávající infrastruktury.
2.6.6 V oblasti námořní dopravy musí být 
zajištěn rozvoj přístavů jako účinně 
fungujících vstupních a výstupních míst, 
plně propojených s pozemní 
infrastrukturou. Prioritu musí získat 
projekty týkající se přístupu do přístavů a 

                                               
1 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje“ COM(2011)0144.
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jejich spojení s vnitrozemím. Rozvoj 
vnitrozemských vodních cest musí posílit 
jejich přínos k udržitelným evropským 
sítím nákladní dopravy.
2.6.7 Je třeba usilovat zejména o 
komplementaritu mezi investicemi do 
infrastruktury, které pocházejí z 
prostředků EFRR a Fondu soudržnosti, u 
nichž se uplatňuje společné řízení, a
investicemi prováděným v rámci nástroje 
pro propojení Evropy (CEF), který je 
přímo řízeným nástrojem, u něhož se 
projekty vybírají podle pravidel 
hospodářské soutěže. CEF bude 
financovat projekty, které se týkají hlavní 
sítě (strategicky nejvýznamnějších částí 
celkové sítě), mají nejvyšší evropskou 
přidanou hodnotu a z hlediska realizace 
by měly mít v rámci sítě TEN-T nejširší 
záběr: chybějící přeshraniční spojení, 
hlavní úseky s nedostatečnou kapacitou a 
multimodální uzly. Fond soudržnosti se 
soustředí na projekty s vysokou evropskou 
přidanou hodnotou, které se v rámci 
dopravních sítí zaměřují na odstraňování 
úseků s nedostatečnou kapacitou 
prostřednictvím podpory infrastruktury 
sítě TEN-T, a to jak v hlavní, tak i 
v celkové síti.
2.6.8 Fond soudržnosti a strukturální 
fondy budou podporovat místní a 
regionální infrastruktury a jejich 
propojování s prioritními unijními sítěmi 
v oblasti energetiky i telekomunikací.
2.6.9 CEF má ve vztahu k Fondu 
soudržnosti a strukturálním fondům 
komplementární úlohu, protože přispívá 
k dosažení cílů v oblasti rozvoje 
regionální a místní infrastruktury s cílem 
vytvářet co nejvyšší přidanou hodnotu pro 
funkční a integrovaný jednotný trh a pro 
sociální a územní soudržnost.

2.7 Nástroj předvstupní pomoci (IPA), 
evropský nástroj sousedství a partnerství 
(ENPI) a Evropský rozvojový fond (ERF)
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2.7.1 Je třeba usilovat o zvyšování 
součinnosti mezi vnějšími nástroji a 
politikou soudržnosti s cílem zlepšit 
efektivitu plnění komplexních politických 
cílů Unie. Různé možnosti součinnosti a 
komplementarity je třeba rozvíjet 
především mezi Evropským rozvojovým 
fondem, nástrojem předvstupní pomoci a 
nástrojem sousedství.
2.7.2 Těžit je třeba z hlubší územní 
integrace, součinností mezi aktivitami 
územní spolupráce, které probíhají 
v rámci politiky soudržnosti, a evropským 
nástrojem sousedství. Největší potenciál 
z hlediska vytváření komplementarit mezi 
těmito nástroji mají aktivity v oblasti 
přeshraniční spolupráce. Členské státy a 
regiony proto musí zajistit, aby probíhající 
činnosti byly zapojeny do nově 
vytvořených evropských seskupení pro 
územní spolupráci, s důrazem na 
koordinaci a výměnu osvědčených 
postupů.

3. Mechanismus koordinace fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních

3.1 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence financované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, vytvářely součinnosti a aby 
jejich zjednodušení vedlo v daném místě 
ke snížení administrativních nákladů a 
administrativní zátěže.
3.2 Ministerstva a řídící orgány, které 
odpovídají za provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí navzájem úzce 
spolupracovat na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení smlouvy o 
partnerství a programů. Musí zejména:
a) určit oblasti intervence, v nichž se 
mohou fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, doplňujícím 
způsobem kombinovat při plnění jednoho 
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nebo více tematických cílů stanovených 
v tomto nařízení;
b) podporovat, aby řídící orgány, které 
odpovídají za jeden z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zapojovaly jiné řídící 
orgány a příslušná ministerstva do 
vytváření systémů podpory, které zajistí 
součinnost, zabrání překrývání činnosti a 
podpoří přístup využívající k financování 
více fondů;
c) zřídit společné monitorovací výbory pro 
programy, které provádějí fondy, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a zajistit rozvoj dalších 
mechanismů společného řízení a kontroly, 
které usnadní koordinaci mezi orgány 
odpovědnými za provádění fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních;
d) využívat společných řešení elektronické 
správy zaměřených na žadatele a příjemce 
a jednotných správních míst poskytujících 
poradenství ohledně možností podpory, 
kterou nabízejí jednotlivé fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.

4. Priority územní koordinace 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální)

4.1 Značný potenciál regionálního 
rozvoje, tvorby pracovních míst a 
soudržnosti představuje spolupráce, která 
překračuje správní hranice a snaží se 
překonávat přirozené hranice. Spolupráce 
založená na společné potřebě v rámci 
určitého sdíleného území patří často k těm 
nejefektivnějším.
4.2 Přeshraniční spolupráce vychází 
z pochopení skutečnosti, že mnohé 
problémy se šíří bez ohledu na správní 
hranice. Účinná reakce vyžaduje společný 
postup založený na spolupráci a sdílení 
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poznatků na příslušné územní úrovni. 
Potenciál, který v sobě skrývají 
pohraniční regiony, lze dále uvolnit za 
pomoci místně orientovaných podpůrných 
opatření.
4.4 Dvě stávající makroregionální 
strategie připravily podmínky umožňující 
organizovaným způsobem zapojovat 
zainteresované subjekty do společných 
činností na příslušné územní úrovni. Díky 
těmto strategiím nyní panuje větší 
pochopení pro nutnost spolupráce při 
zvládání problémů, které členské státy 
nemohou řešit samy, jako je například 
vyčištění Baltského moře či Dunaje. 
Makroregionální strategie, a další formy 
územní spolupráce mohou čerpat podporu 
z EFRR i ESF a v rámci programů musí 
být stanoveny konkrétní podmínky pro 
podporu makroregionálních strategií.
Součástí programování fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být překonávání 
překážek – cíle stávajících 
makroregionálních strategií se musí 
odrážet v analýze potřeb a ve stanovení 
cílů pro příslušné operační programy, a to 
již od fáze plánování. Tyto strategie 
mohou svému účelu sloužit jedině tehdy, 
budou-li cíle makroregionálních strategií 
v dotčených regionech a členských státech 
součástí strategického plánování v rámci 
programů politiky soudržnosti.
4.6 Členské státy a regiony musí současně 
zajistit, aby programy územní spolupráce 
účinným způsobem přispívaly k plnění 
cílů strategie Evropa 2020. Členské státy a 
regiony tak mohou podpořit spolupráci a 
otestovat, v rámci pilotních projektů 
vyzkoušet a následně i zavést nová řešení, 
přičemž musí zajistit, aby byla navázána 
spolupráce na podporu širších politických 
cílů. V případě potřeby je nutno územní 
spolupráce využít k tomu, aby se na řešení 
společných problémů podíleli tvůrci 
politik z příslušných sousedních zemí.
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4.7 Členské státy a regiony musí chápat 
programy územní spolupráce především 
jako užitečné nástroje umožňující 
překonávat překážky v oblasti spolupráce, 
jež zpětně podpoří plnění vnitrostátních a 
regionálních politických cílů s dopadem 
přesahujícím programovou oblast.
(V celé příloze by měly být tvary „musí 
(zajistit)“ nahrazeny tvary „měly by 
(zajistit)“, vyjma odkazů na partnerství ve 
smyslu článku 5, kde se použije tvaru 
„zajistí“.)

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Elisabeth Schroedter
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha -I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -I
Společný strategický rámec

Účelem tohoto rámce je sloužit v souladu 
s článkem 10 jako prostředek koordinace, 
integrace a vyvažování cílů různých 
politik v konkrétních regionálních
souvislostech a zvláště pak jako 
prostředek koordinace a vyvažování 
investičních priorit s tematickými cíli 
stanovenými v článku 9.
Kromě rámce obsaženého v této příloze by 
Komise měla podporovat členské státy a 
regiony tím, že formou aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 142 přijme 
rozšiřitelnou nabídku doporučených 
opatření pro fondy SSR. Tato rozšiřitelná 
nabídka by jako součást společného 
strategického rámce měla členským 
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státům a regionům poskytnout pokyny 
ohledně toho, jakým způsobem mohou 
převést tematické cíle stanovené článkem 
9 tohoto nařízení do programování, tak 
aby byly zohledněny různé potřeby, 
problémy a možnosti regionů a flexibilita 
nezbytná pro udržitelný regionální rozvoj.

1. Horizontální zásady a průřezové výzvy

1.1 Partnerství a víceúrovňová správa 
1.1.1 Zásada víceúrovňové správy 
vyžaduje koordinovanou činnost 
prováděnou v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality a v rámci 
partnerství. Musí mít rovněž podobu 
operační a institucionální spolupráce, 
zvláště pak ve vztahu k vytváření koncepce 
a provádění politik Unie. Odkaz na zásadu 
víceúrovňové správy, který je v tomto 
nařízení výslovně uveden, představuje 
posílení této zásady a přináší přidanou 
hodnotu pro samu politiku soudržnosti.
1.1.2 Zásada víceúrovňové správy musí 
být dodržována s ohledem na snadnější 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti a plnění priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění.
1.1.3. V souladu s článkem 5 členské státy 
navážou spolupráci se zástupci 
příslušných regionálních, místních, 
městských a jiných orgánů veřejné správy, 
hospodářskými a sociálními partnery, 
subjekty zastupujícími občanskou 
společnost, včetně partnerů v oblasti 
životního prostředí, nevládními 
organizacemi a subjekty zodpovědnými za 
prosazování rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace a nevládními 
organizacemi podporujícími sociální 
začlenění a organizacemi působícími 
v oblasti kulturní a vzdělávací politiky a 
politiky mládeže. Zvláštní pozornost se 
věnuje skupinám, na něž by tyto programy 
mohly mít určitý dopad a jež by samy 
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mohly tyto programy jen těžko ovlivnit.
1.1.4 V zájmu zajištění účinné 
víceúrovňové správy musí členské státy a 
regiony provést následující opatření:
a) navázat partnerství v souladu 
s evropským kodexem chování ve smyslu 
článku 5; 
b) zřídit koordinační mechanismy 
spojující různé úrovně správy v souladu 
s příslušnými systémy ústavních 
pravomocí;
c) podávat o provádění partnerství 
pravidelné zprávy.

1.1.5 Ve všech fázích provádění fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být navázáno 
partnerství, které umožní přímé zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
přípravy smluv o partnerství a programů a 
rovněž do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení těchto 
programů. K účasti musí být přizváni 
rovněž sociální a hospodářští partneři a 
další orgány veřejné správy a subjekty 
zastupující občanskou společnost, včetně 
partnerů z oblasti životního prostředí, 
nevládních organizací a subjektů 
zodpovědných za prosazování rovnosti žen
a mužů a nediskriminace, aby bylo 
zajištěno partnerství ve všech fázích 
provádění opatření. Partnerství je 
organizováno tímto způsobem:
a) Partneři by měli zastupovat různé 
územní úrovně v souladu s institucionální 
strukturou členských států a partnerství je 
vytvořeno ve shodě s následujícími 
minimálními požadavky:
i) zastoupení různých partnerů je založeno 
na jejich povinnostech, které plní během 
provádění programů,
ii) partneři vyberou a jmenují své vlastní 
členy do monitorovacích výborů a dalších 
poradních orgánů a pracovních skupin 
vytvořených v rámci fondů SSR,
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iii) v monitorovacích výborech je vyvážené 
zastoupení mužů a žen a jejich složení je 
různorodé, 
iv) seznam členů monitorovacích výborů a 
jiných pracovních skupin je zpřístupněn 
veřejnosti, 
v) každý vybraný partner si je vědom 
svých povinností spojených s důvěrností 
a střetem zájmů na základě konkrétně 
zaměřeného školení a formalizace svých 
povinností v podobě podepsaného 
prohlášení.
b) Dotyční partneři se přímo účastní 
přípravy smluv o partnerství a všech fází 
příprav, provádění, monitorování 
a hodnocení programů.
1.1.6 Spolupráce s partnery se řídí 
osvědčenými postupy. Každý členský stát 
zajistí technickou pomoc na patřičné 
úrovni, aby zapojení partnerů a jejich 
účast ve všech fázích programovacího 
procesu byly co nejsnazší.
1.1.7 Členské státy naváží partnerství ve 
shodě s následujícími minimálními 
procedurálními požadavky: 
i) včasné sdělování informací během 
debat o strategických dokumentech, 

ii) zúčastněným stranám je poskytnut 
dostatek času na analýzu, konzultaci se 
svými členy a obvody a na připomínky 
k příslušným dokumentům, 
iii) vhodné cesty, kterých by zúčastněné 
strany mohly využívat ke kladení otázek 
nebo podávání návrhů a připomínek, 
iv) transparentní způsob vykazování toho, 
jakým způsobem byly zohledněny návrhy 
a připomínky partnerů, včetně vysvětlení 
v případě zamítnutí připomínek a 
v) šíření výsledku konzultací. 

1.1.8 V úvahu je také třeba vzít možnosti, 
jak tento proces zpřístupnit osobám se 
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zdravotním postižením, a to co se týče 
fyzického prostředí.

1.2 Udržitelný rozvoj
1.2.1 Zásada udržitelného rozvoje, kterou 
stanoví článek 3 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU), se týká myšlenky pokroku, podle 
níž musí být při úvahách o prosperitě a 
lepší kvalitě života současných a 
budoucích generací zohledňována 
sociální, hospodářská a environmentální 
hlediska.
1.2.2 Hlediska udržitelného rozvoje a 
zásada „znečišťovatel platí“ musí být 
tudíž nedílnou součástí každého plánu, 
návrhem počínaje a realizací konče, a 
rovněž i monitorování a hodnocení. 
Neuplatnění zásady „znečišťovatel platí“ 
lze povolit pouze ve výjimečných 
případech a za předpokladu, že jsou 
zavedena jasná zmírňující opatření.
1.2.3 V zájmu řešení svých komplexních 
problémů musí členské státy a regiony 
využívat veškeré dostupné politické 
nástroje Unie. Zejména v souvislosti 
s řešením problému změny klimatu se 
musí využití prostředků zaměřovat na 
preventivní a zmírňující opatření. Veškeré 
nové investice realizované s podporou 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, musí být takové 
povahy, aby byly odolné vůči dopadům 
změny klimatu a přírodních katastrof.
1.2.4 EFRR a FS musí být i nadále 
zdrojem významných investic do 
infrastruktury členských států a regionů, 
které umožní plnění požadavků směrnice 
o vodě1 a dalších příslušných směrnic. 
K dispozici jsou technická řešení 
napomáhající udržitelným opatřením a 
nově se objevují i další, takže EFRR by 
měl i nadále podporovat výzkum v této 
oblasti. Účelem této podpory musí být 
doplňková opatření v rámci programu 

                                               
1 Úř. věst. odkaz… Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000.
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Horizont 2020. Prostředky na financování 
opatření v oblasti biologické rozmanitosti 
mohou být uvolněny z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropského námořního a 
rybářského fondu (EMFF). EZFRV může 
být využit rovněž jako zdroj podpory 
organizacím obhospodařujícím 
zemědělskou půdu v případech, kdy 
povinné environmetální požadavky 
vytvářejí v dané oblasti nevýhodné 
podmínky. 

1.2.5 Činnost zaměřená na dosažení 
udržitelného rozvoje nesmí být pouze 
technické povahy. V zájmu zajištění toho, 
aby se tento cíl stal v činnosti fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, hlediskem, které bude 
v daném místě široce uplatňováno, musí 
řídící orgány tento cíl řádně a soustavně 
zohledňovat v průběhu celého životního 
cyklu programů a musí zaujímat 
aktivnější přístup ke snižování 
environmentálně škodlivých účinků 
intervencí, mj. tím, že přijmou následující 
opatření: 
a) zaměří investice na projekty umožňující 
nejúčinnější využívání zdrojů;

b) pečlivě zváží potřebu investic 
v případech, kdy tyto investice mají 
významné nepříznivé dopady na životní 
prostředí;
c) při srovnávání nákladů, které by 
v průběhu celého životního cyklu vznikly 
za použití alternativních investičních 
metod, vycházejí z dlouhodobé 
perspektivy;
d) využívají ekologických veřejných 
zakázek.

1.3 Podpora rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace
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1.3.1 Členské státy a regiony by měly 
podniknout potřebné kroky, které povedou 
k odstranění nerovností a které zabrání 
jakékoli diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace či genderové identity, a to ve 
všech fázích provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních. 
1.3.2 Členské státy a regiony musí dbát o 
plnění cíle v oblasti rovnosti žen a mužů a 
musí podniknout potřebné kroky, které v 
programech spolufinancovaných z fondů, 
na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zabrání jakékoli 
diskriminaci během přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení operací a musí 
jasně stanovit opatření, která zajistí, že 
tato zásada bude v těchto programech 
zohledňována.
1.3.3 Členské státy a regiony by měly dbát 
v souladu s ustanovením článku 8 SFEU 
o plnění cíle v oblasti rovnosti žen a mužů 
a zajistit jeho zohledňování v rámci 
přípravy, provádění, monitorování a 
hodnocení opatření prováděných v rámci 
všech fondů SSR a uplatňování 
genderového hlediska jako závazné 
zásady. V programech EFRR, ESF a 
Fondu soudržnosti by mělo být výslovně 
uvedeno, jakým způsobem tyto fondy 
přispějí k rovnosti žen a mužů, a 
s ohledem na to by v nich měly být 
podrobně vymezeny cíle a nástroje. 
Součástí analýzy cílů intervence by měla 
být i genderová analýza. K získání jasné 
představy o tom, jak tyto programy plní 
cíle v oblasti rovnosti žen a mužů, jsou 
velmi důležité také systémy monitorování 
a shromažďování údajů. Pokrok je 
vykazován za pomoci horizontálních 
ukazatelů. Mělo by být zajištěno, že do 
partnerství budou zapojeny příslušné 
orgány odpovědné za prosazování rovnosti 
žen a mužů. Důrazně se doporučuje 
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vytvořit za účelem poskytování 
poradenství v oblasti rovnosti žen a mužů 
stálé struktury nebo plněním této funkce 
výslovně pověřit struktury stávající s cílem 
zajistit během přípravy, monitorování a 
hodnocení fondů SSR nezbytné odborné 
znalosti. Rozsáhlejší uplatnění žen na 
trhu práce jako zaměstnavatelek i 
zaměstnankyň by pro hospodářství Unie 
znamenalo posílení. Uvolnění potenciálu 
pro takovéto zvýšení aktivity 
prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti žen 
je klíčové pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, 
podle nichž má zaměstnanost žen a mužů 
dosahovat 75 %. Je proto třeba řešit 
veškeré překážky bránící ženám 
v uplatnění na trhu práce, a to mj. 
prostřednictvím zmenšování segmentace 
trhu práce podle zaměstnání a odvětví, 
čehož lze dosáhnout mimo jiné podporou 
větší účasti žen na poli výzkumu a vývoje 
a zapojením pracovnic do procesu 
odborné přípravy pro „zelená pracovní 
místa“. Členské státy a regiony musí 
přijmout konkrétní opatření, jimiž zajistí, 
aby aktivity, které podporují ekonomickou 
nezávislost žen, přispívají k dosažení 
náležité rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem a přinášejí ženám 
příležitosti v oblasti podnikání, byly kromě 
ESF financovány také z prostředků 
EFRR, FS, EMFF a EZFRV.
1.3.4. Monitorování a hodnocení 
programů přispěje k tomu, že bude možné 
změřit dopady očekávaného přínosu 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v oblasti 
rovnosti žen a mužů.
1.3.5. Účelem stanoviska, které k 
programům prováděným v rámci ESF, 
EFRR a Fondu soudržnosti vydají orgány 
pověřené zajišťováním rovnosti žen a 
mužů, je zajistit, že budou uplatněna 
veškerá nezbytná opatření. Účast orgánů 
pověřených zajišťováním rovnosti žen a 
mužů či dalších organizací působících 
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v rámci boje proti diskriminaci se velmi 
doporučuje také s ohledem na to, aby 
během přípravy, monitorování a 
hodnocení fondů byly zajištěny nezbytné 
odborné znalosti.

1.4 Přístupnost
1.4.1 Veškeré produkty a služby , které 
jsou nabízeny veřejnosti a 
spolufinancovány z prostředků fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být přístupné. Zvláště 
přístupnost zastavěných prostor, dopravy, 
informačních a komunikačních 
technologií má zásadní význam z hlediska 
začlenění znevýhodněných skupin 
obyvatel, včetně osob se sníženou 
schopností pohybu a osob se zdravotním 
postižením, přičemž je třeba přihlížet 
zejména k Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, která platí od 
3. května 2008, a k politikám EU, které 
tuto úmluvu OSN provádějí.
1.4.2 Nanejvýš důležité je také to, aby byly 
náležitě zohledňovány potřeby těch, kdo 
jsou trhu práce nejvíce vzdáleni, osob se 
zdravotním postižením, migrantů, 
uprchlíků a žadatelů o azyl, bezdomovců a 
dalších skupin obyvatel ohrožených 
chudobou, dětí a mládeže, starších osob, 
národnostních menšin a dalších 
znevýhodněných skupin s cílem umožnit 
jim lepší uplatnění na trhu práce a plné 
zapojení do života společnosti.
1.4.3 Členské státy a regiony musí i 
nadále podporovat sociální soudržnost, 
která musí mít rovnocenné postavení jako 
soudržnost hospodářská a územní, a to ve 
všech regionech EU, protože jedině tak 
může strategie EU 2020 dosáhnout svých 
cílů. V souladu s čl. 84 odst. 3 nařízení 
(EU) č. (… nařízení o společných 
ustanoveních) je stanoven minimální 
objem prostředků pro ESF pro každou 
kategorii regionů, přičemž výsledný 
celkový minimální objem prostředků pro 
ESF představuje 25 % rozpočtu určeného 
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na politiku soudržnosti (s výjimkou 
přídělu pro nástroj na propojení Evropy).

1.5 Demografie
1.5.1 Přizpůsobení se demografickým 
změnám je jednou z hlavních výzev, před 
nimiž budou v nadcházejících desetiletích 
členské státy a regiony stát. Kombinace 
menšího počtu pracujících a vyššího 
podílu lidí v důchodu bude stále více 
zatěžovat systémy členských států v oblasti 
sociálního zabezpečení, a tím i 
hospodářskou konkurenceschopnost 
Unie.
1.5.2 Demografické změny s sebou nesou 
nové výzvy. Jednotlivé vývojové trendy 
v oblasti demografie je třeba zkoumat a 
řešit především na té úrovni, regionální či 
místní, na které se začnou projevovat. 
Členské státy a regiony musí počítat 
s možností využití fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, při vytváření konkrétně 
zaměřených strategií pro řešení 
demografických problémů a vytváření 
příležitostí pro „stříbrnou ekonomiku“.
1.5.3 Vytváření nových pracovních 
příležitostí pro starší osoby přinese 
množství výhod pro lidi, společnost i 
veřejné rozpočty. Fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí členské státy a 
regiony využívat k opatření na snadnější 
začleňování všech věkových skupin. Co 
nejlepší využívání všech stávajících 
lidských zdrojů, včetně úsilí o řešení 
problému nezaměstnanosti mládeže, 
odráží jeden z bezprostředních úkolů 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, pokud jde o 
jejich přínos k maximalizaci potenciálu 
všech obyvatel Unie. Tohoto cíle bude 
dosaženo zajištěním lepšího přístupu ke 
vzdělání, jeho minimální úrovně a kvality 
a posílením struktur v oblasti sociální 
podpory. Investice do zdravotnictví by také 
přispěly k cíli dlouhého a zdravého 
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pracovního života všech občanů Unie.
1.5.4 Při vytváření koncepce svých 
programů musí členské státy a regiony 
vzít v úvahu dlouhodobé výzvy spojené 
s demografickými změnami. V regionech, 
které jsou demografickými změnami 
nejvíce postiženy, musí stanovit opatření, 
která:
a) podpoří demografickou obnovu 
vytvářením lepších podmínek pro rodiny a 
citlivější rovnováhy mezi pracovním, 
soukromým a rodinným životem;
b) zvýší zaměstnanost; povedou k růstu 
produktivity a hospodářského výkonu 
prostřednictvím investic do vzdělání a 
výzkumu;
c) zaměří se na vhodnost a kvalitu 
vzdělání a struktury sociální podpory;
a
d) zajistí nákladově efektivní poskytování 
zdravotní péče a dlouhodobé péče, včetně 
investic do infrastruktury.

1.6 Integrovaný přístup
1.6.1 Integrovaný územní přístup je 
základním předpokladem účinné odpovědi 
na výzvy, jimž čelí členské státy a regiony. 
Tyto výzvy souvisejí s dopady: globalizace; 
environmentálních a energetických 
problémů; problémů spojených se 
stárnutím obyvatelstva a demografickými 
změnami; technologické transformace a 
inovačních požadavků; a nerovnosti 
příjmů a sociální segregace. Z komplexní 
povahy a provázanosti těchto problémů 
vyplývá, že uspět mohou jen řešení, která 
budou mít integrovanou, víceodvětvovou a 
mnohorozměrnou povahu.
1.6.2 Fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v této 
souvislosti umožňují kombinovat 
přednosti různých fondů EU v rámci 
integrovaných souborů opatření 
sestavených tak, aby odpovídaly 
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konkrétním místní a regionálním 
potřebám.
1.6.3 Členské státy a regiony při vytváření 
koncepce svých strategií a programů, kdy 
hledají nejvhodnější možnosti intervencí, 
musí věnovat zvláštní pozornost určujícím 
územním, strukturálním a 
institucionálním podmínkám, jako je 
propojenost daného regionu, struktura 
zaměstnanosti a mobilita pracovních sil; 
vazby mezi městem a venkovem; místní 
provázanost jednotlivých odvětví; kulturní 
dědictví; stárnutí a demografické posuny 
atd.
1.6.4 Členské státy a regiony musí provést 
analýzu toho, jaké jsou hlavní 
společenské výzvy, před nimiž stojí. 
V souvislosti s reakcí na tyto výzvu musí 
mít na zřeteli rovněž otázku týkající se 
toho, jaké jsou jednotlivé aspekty životní 
úrovně jejich občanů, které chtějí 
prostřednictvím své politiky ovlivnit a 
zlepšit, a jaká má být v konkrétním 
kontextu daného členského státu či 
regionu koncepce a realizace této politiky.
1.6.5 V rámci podpory dobře fungujících 
opatření, která budou odpovídat 
konkrétním regionálním potřebám, musí 
členské státy a regiony dále rozvíjet 
integrovaný územní přístup k vytváření 
koncepce politiky a její realizaci. Metoda 
integrovaného územního přístupu by se 
měla stát hlavním nástrojem dosahování 
vyváženého udržitelného rozvoje s tím, že 
bude umožňovat podporu zaměstnanosti, 
sociálního začlenění a prosperity a bude 
se při zohlednění příslušných 
kontextuálních aspektů zaměřovat na 
následující ústřední prvky:
a) hodnocení potenciálu a schopnosti 
daného regionu rozvíjet strategii Evropa 
2020;
b) posouzení rozvojových výzev, před 
nimiž dotyčný region stojí, a jeho 
schopnosti se s těmito výzvami vyrovnat;
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c) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro koncepci a realizaci politik 
v souladu se zásadou subsidiarity;
d) kombinace jedné nebo více 
doplňkových investičních priorit z okruhu 
různých tematických cílů v rámci jedné 
prioritní osy nebo v rámci jednoho 
programu;
e) návrh mechanismů víceúrovňové 
správy, které jsou nezbytné k zajištění 
účinné realizace politik;
f) volba vhodných ukazatelů výsledků a 
výstupů, které budou použity při 
monitorování a hodnocení politik.

2. Součinnost a koordinace fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, s nástroji dalších politik 
EU

2.1 Úvod
2.1.1 S ohledem na dosažení optimálních 
výsledků pro udržitelný růst a rozvoj 
v daném místě je důležitá koordinace 
všech politik Unie a s nimi souvisejících 
nástrojů, které plní určitou úlohu v rámci 
vytváření hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a dosahování vyváženějšího 
územního rozvoje v EU. Odrazem toho 
musí být také lepší koordinace mezi 
rozpočtem Unie a rozpočty členských států 
na celostátní nebo nižší úrovni při 
financování společných politických 
priorit, jakož i lepší vertikální spolupráce 
mezi EU a vnitrostátními a regionálními 
subjekty.
2.1.2 Součinnost a koordinace 
automaticky neznamenají, že bude 
stanoveno jedno řešení vhodné pro 
všechny. V souvislosti s tím je nutné 
provést důkladnější analýzu dopadu 
politik Unie na regiony a soudržnost, aby 
byly podpořeny efektivně fungující 
součinnosti a na evropské úrovni byly 
určeny a prosazovány nejvhodnější 
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prostředky na podporu místních 
a regionálních investic.
2.1.3 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence podporované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, byly v programovací i 
prováděcí fázi slučitelné s cíli jiných 
politik EU. Musí proto usilovat o to, aby:
a) nacházely a využívaly komplementarity 
mezi různými nástroji Unie na vnitrostátní 
a regionální úrovni, a to jak ve fázi 
plánování, tak i v průběhu provádění;
b) optimalizovaly stávající struktury a 
v případě potřeby vytvářely nové, které 
usnadní strategické stanovení priorit pro 
jednotlivé nástroje, jakož i struktury pro 
koordinaci na vnitrostátní úrovni, 
zamezily vynakládání paralelního úsilí na 
tytéž věci a určily oblasti, kde je potřebná 
dodatečná finanční podpora;
c) v plné míře využívaly možností 
kombinování podpory z různých nástrojů 
na podporu jednotlivých operací a úzce 
spolupracovaly se subjekty, které 
odpovídají za provádění dalších 
vnitrostátních nástrojů, s cílem poskytovat 
příjemcům jednotně koncipované a přímo 
dostupné možnosti financování.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Velmi důležité je posílit součinnosti 
a komplementarity mezi politikou 
soudržnosti a programem Horizont 2020, 
zároveň ovšem stanovit jasné hranice mezi 
oblastmi jejich intervencí.
2.2.2 Členské státy a regiony musí 
především vyvinout celostátní nebo 
regionální strategii výzkumu a vývoje pro 
„inteligentní specializaci“ v souladu 
s národním programem reforem. Tyto 
strategie musí být vyvinuty v těsné 
spolupráci mezi celostátními či 
regionálními řídícími orgány a orgány, 
jejichž činnost se přímo týká programu 
Horizont 2020, ale rovněž za účasti 
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zainteresovaných subjektů, jako jsou 
univerzity a instituce vyššího vzdělávání, 
místní průmysl a sociální partneři. Tyto 
inovační strategie musí zohledňovat 
opatření prováděná zdola ve směru 
k Horizontu 2020 i opatření prováděná 
shora od tohoto programu.
2.2.3 Zdola prováděná opatření zaměřená 
na přípravu regionálních subjektů 
působících v oblasti výzkumu a vývoje 
k zapojení do projektů programu 
Horizontu 2020 („cesta k excelenci“), 
budou rozvíjena na základě budování 
kapacit. Komunikace a spolupráce mezi 
vnitrostátními kontaktními místy 
programu Horizont 2020 a řídícími 
orgány fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, musí být 
posíleny, především co se týče projektů 
programu Horizont 2020, které byly 
vybrány do užšího seznamu, ale pro 
nedostatek prostředků nebyly řádně 
financovány.
2.2.4 Shora prováděná opatření musí 
poskytovat prostředky pro využívání a 
šíření výsledků výzkumu a vývoje, které 
přinese program Horizont 2020, 
v prostředí trhu a mohou zahrnovat: 
pilotní provozy a ukázková pracoviště, 
ověřování koncepce a financování raných 
fází, inkubační zařízení, aplikovaný 
výzkum, konkrétní možnosti přenosu 
průmyslových a technologických metod a 
podporu seskupení.
2.2.5 Vnitrostátním a regionálním 
orgánům musí být poskytována společná 
podpora pro vytváření koncepce a 
provádění těchto inovačních strategií, 
která může zahrnovat: podporu při 
hledání možností společného financování 
infrastruktury výzkumu a vývoje 
evropského zájmu, podporu mezinárodní 
spolupráce, metodickou podporu 
prováděnou formou vzájemného 
hodnocení, výměnu osvědčených postupů 
a odbornou přípravu v různých regionech.
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2.2.6 Členské státy a regiony by měly 
zvážit možnost následných dodatečných 
opatření, zaměřených na uvolnění jejich 
potenciálu ohledně excelence a inovací, a 
to takovým způsobem, aby tato opatření 
doplňovala a vytvářela součinnosti 
s programem Horizont 2020: 
a) spojování nově vznikajících center 
excelence a inovačních regionů v méně 
rozvinutých členských státech s jejich 
protějšky v jiných částech Evropy, které 
zaujímají vedoucí postavení;
b) vytváření vazeb s inovačními 
seskupeními a vyhledávání excelence 
v méně rozvinutých regionech;
c) vytvoření „pracovních míst EVP“ 
k přilákání vynikajících akademických 
pracovníků; 
a
d) podpora přístupu k mezinárodním sítím 
výzkumníků a inovátorů.

2.3 LIFE
2.3.1 Je-li to možné, musí být využíváno 
součinnosti s nástroji unijních politik 
(nástroji finančními i nefinančními), 
které slouží zmírňování změny klimatu, 
ochraně životního prostředí a účinnému 
využívání zdrojů.
2.3.2 Vzhledem k tomu, že programy 
budou přispívat k plnění cílů v oblasti 
udržitelného růstu prostřednictvím 
výraznějšího tematického zaměření a 
posílením zásady udržitelného rozvoje, 
tvoří součinnosti uvedené v bodě 2.3.1 
nedílnou součást regulačního rámce 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních.
2.3.3 Je třeba usilovat o vytváření 
součinností s programem LIFE, zvláště 
pak s integrovanými projekty v oblasti 
přírody (jako jsou ekosystémové služby a 
biologická rozmanitost), vody, odpadu, 
ovzduší, zmírňování změny klimatu a 
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přizpůsobování se změně klimatu. 
Koordinace s rámcovým programem 
LIFE musí být zajištěna prostřednictvím 
podpory projektů, které mají doplňkovou 
povahu, jakož i podporou využívání 
řešení, metod a přístupů ověřených 
v rámci rámcového programu LIFE.
2.3.4 Podporováno musí být posuzování 
vlivu na životní prostředí (EIA), 
posuzování dopadu na udržitelný rozvoj 
(SIA), strategické posuzování vlivů na 
životní prostředí (SEA) a další příslušné 
nástroje, aby byla zohledňována ztráta 
biologické rozmanitosti a účinky změny 
klimatu na územní plánování (včetně 
makroregionálních strategií) a 
rozhodování na regionální a místní 
úrovni.
2.3.5 Členské státy a regiony musí 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace a přijetí vylepšených 
technologií, s jejichž pomocí bude možné 
vytvořit ekologičtější hospodářství.
2.3.6 Budování kapacit je nezbytným 
předpokladem provádění těchto činností a 
musí vést ke zvyšování potenciálů a 
rozvoji dovedností jak na straně místních 
a regionálních orgánů, tak i na straně 
partnerů.
2.3.7 Vzhledem k tomu, že 
environmentální výzvy neznají správní 
hranice, má mimořádný význam 
přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce evropských, 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti a přírodních zdrojů bez 
ohledu na hranice regionů. Lepší 
využívání možností územní spolupráce a 
výměny informací, zkušeností a 
osvědčených postupů by významnou 
měrou přispělo k plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí a klimatu.
2.3.8 Financování z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být koordinováno 
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s podporou poskytovanou z prostředků 
programu NER 300, který využívá příjmů 
pocházejících z dražeb povolenek v rámci 
systému obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů ve Společenství 
(ETS).1

2.4 „Erasmus pro všechny“
2.4.1 Je nutno zvýšit součinnost mezi 
fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a programem 
„Erasmus pro všechny“, aby se 
maximalizovala účinnost vyvinutých 
nástrojů a sociální a hospodářské dopady 
investic do lidského potenciálu. 
2.4.2 Takto synchronizované investice 
budou mít zásadní přínos pro jednotlivce i 
společnost jako celek, protože přispějí 
k růstu a prosperitě, přinesou 
mezikulturní porozumění, umožní přístup 
k široké nabídce opatření v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy formální i 
neformální povahy a stanou se zdrojem 
podnětů pro iniciativy mládeže, občanské 
aktivity, orientované na všechny generace. 
2.4.3 „Erasmus pro všechny“, nový 
vzdělávací program navržený Komisí, 
podporuje hlavně nadnárodní projekty, 
zatímco politika soudržnosti má výraznější 
regionální rozměr. 
2.4.4 Členské státy a regiony by měly 
vyzkoušet nástroje a metody, které budou 
výsledkem nadnárodní spolupráce v rámci 
programu „Erasmus pro všechny“, a pak 
je prostřednictvím fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zavést na svém území.

                                               
1 Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2010, kterým se 
stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na 
zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních 
projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES Úř. Věst. L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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2.4.5 Komise a členské státy musí zajistit 
účinnou koordinaci mezi politikou 
soudržnosti a programem „Erasmus pro 
všechny“ stanovením jasného rozdílu 
mezi jednotlivými typy podporovaných 
investic a cílových skupin.
2.4.6 Program „Erasmus pro všechny“ se 
bude zaměřovat na podporu 
nadnárodních projektů zahrnujících 
vzdělávací mobilitu studentů, mládeže a 
pracovníků; strategických partnerství 
mezi organizacemi a institucemi v celé 
Evropě a opatření podporujících vytváření 
koncepce a provádění politik. 
2.4.7 Hlavními prioritními cíli investic 
v oblasti politiky soudržnosti budou: 
vzdělávání (podpora infrastruktury 
mateřských školek, základních a středních 
škol, univerzit), odborná příprava pro 
uplatnění na trhu práce (která zajistí, že 
mohou být podpořeny všechny dospělé 
osoby hledající práci nebo měnící 
zaměstnání, jak tomu bylo v rámci 
opatření Lidé na trhu práce (PLM –
People in the Labour Market), součásti 
podprogramu Leonardo da Vinci) a 
dospělí studenti obecně.
2.4.8 Výraznějších výsledků bude dále 
dosaženo navýšením prostředků určených 
na podporu mobility a činností 
zaměřených na co nejširší uplatňování 
osvědčených postupů a inovativních 
projektů, které byly na úrovni EU 
zařazeny do nového programu pro 
vzdělávání, mládež a sport, přičemž je 
nutno zajistit reálnou, transparentní a 
snadno přístupnou komunikaci ve vztahu 
k občanům na úrovni EU, členských států 
i regionů.

Program pro sociální změny a inovace
2.5.1 Součinnost mezi fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a programem Evropské 
unie pro sociální změny a inovace by měla 
být zvýšena, tak aby přispívala k 
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provádění strategie Evropa 2020, jejích 
hlavních cílů, stěžejních iniciativ, 
integrovaných hlavních směrů a iniciativy 
„Příležitosti pro mladé“ poskytováním 
finanční podpory s cílem prosazovat 
udržitelnou zaměstnanost na vysoce 
kvalitní úrovni, zaručení přiměřené a 
důstojné sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě a 
zlepšování pracovních podmínek a situace 
mladých lidí, pokud jde o jejich 
zaměstnání a vzdělávání.
2.5.2. Komise ve spolupráci s členskými 
státy zajistí, aby činnosti prováděné 
v rámci strukturálních fondů, zvláště pak 
Evropského sociálního fondu, a v rámci 
programu pro sociální změny a inovace 
byly v souladu a doplňovaly se s jinými 
činnostmi Unie v oblastech, jako je 
sociální dialog, spravedlnost a základní 
práva, rovné příležitosti, vzdělávání, 
odborná příprava, práva a dobré životní 
podmínky dětí, politika mládeže, 
přistěhovalecká politika, výzkum a vývoj, 
podnikání, zdraví, pracovní podmínky, 
rozšiřování a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika.
2.5.3 V příhraničních regionech jsou 
přeshraniční partnerství EURES 
důležitým nástrojem při vytváření 
skutečného evropského trhu práce. 
Přeshraniční partnerství EURES by proto 
měla být nadále podporována 
horizontálními činnostmi Unie, které by 
mohly být doplňovány vnitrostátními 
zdroji nebo ESF.
2.5.4 S ohledem na zajištění jejich 
komplementarity by tato opatření měla být 
úzce koordinována s opatřeními, která 
jsou prováděna v rámci politiky 
soudržnosti. Členské státy by měly 
koordinovat odpovídající opatření 
prováděná v rámci fondů SSR, zvláště pak 
v rámci ESF a EFRR, s opatřeními 
v oblasti mikrofinancování a sociálního 
podnikání, které tvoří jednu z os 
programu pro sociální změny a inovace, 
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zaměřenými na zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti zdrojů mikrofinancování pro 
osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou 
ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, 
pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit 
na trh práce, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nebo osoby, které jsou v 
nevýhodné pozici z hlediska přístupu na 
tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo 
dále rozvíjet vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti, a rovněž 
pro mikropodniky, zvláště v oblasti 
sociální ekonomiky, a mikropodniky 
zaměstnávající osoby, které jsou ve vztahu 
k trhu práce v nevýhodném postavení.
2.5.5 Iniciativa mládeže, která je jednou 
z os programu pro sociální změny a 
inovace, podporuje z podnětu Evropského 
parlamentu opatření zaměřená na osoby 
mladší 25 let, mj. opatření proti 
předčasnému ukončování školní 
docházky, která mají zejména formu 
opětovného začlenění do procesu odborné 
přípravy, opatření pro rozvoj dovedností 
uplatnitelných na trhu práce, jejichž cílem 
je více sblížit svět zaměstnání, vzdělávání 
a odborné přípravy, opatření na podporu 
získání prvních pracovních zkušeností a 
přípravy při zaměstnání s cílem nabídnout 
mladým lidem příležitost k získání 
příslušných dovedností a pracovních 
zkušeností a kvalitu stáží a odborných 
praxí a podpořit jejich vstup na trh práce. 
V zájmu posílení těchto opatření by 
členské státy a regiony měly naplánovat 
odpovídající opatření v rámci programů 
podporovaných z fondů SSR. 

2.6 Nástroj pro propojení Evropy (CEF), 
transevropské sítě (TEN) a 
telekomunikační sítě 
2.6.1 V zájmu maximalizace evropské 
přidané hodnoty musí plánování EFRR, 
Fondu soudržnosti, transevropských sítí a 
nástroje pro propojení Evropy (CEF) 
probíhat v těsné spolupráci, aby bylo 
zajištěno optimální propojení různých 



AM\906345CS.doc 47/97 PE491.157v02-00

CS

typů infrastruktury (dopravní, energetické 
a telekomunikační) na místní, regionální 
a vnitrostátní úrovni i v rámci celé Unie. 
U projektů, které mají celoevropský 
rozměr nebo se týkají jednotného trhu, 
zejména jedná-li se o prioritní dopravní, 
energetické a digitální sítě, musí být 
zajištěn maximální pákový efekt.
2.6.2 S ohledem na potřebu uceleného 
plánování vnitrostátních infrastruktur, 
které bude brát ohled na vytváření 
unijních přeshraničních spojení i 
vytváření spojení mezi regiony uvnitř 
jednoho členského státu, musí plány 
vycházet z reálné a předpokládané 
dopravní poptávky a určit chybějící spoje 
a úseky s nízkou kapacitou. Investice do 
regionální propojenosti s celkovou sítí a 
s hlavní transevropskou sítí dopravní 
infrastruktury (TEN-T) musí zajistit, aby 
městské a venkovské oblasti mohly ve svůj 
prospěch využívat příležitostí, které tyto 
hlavní sítě vytvářejí.
2.6.3 Upřednostňování investic, které mají 
dopady i za hranicemi určitého členského 
státu, musí být koordinováno 
s plánováním TEN-T, tak aby investice do 
dopravní infrastruktury, které pocházejí 
z EFRR a z Fondu soudržnosti, byly 
v plném souladu s hlavními směry TEN-T, 
které vymezují dopravní priority Unie, 
mj.: řešení problémů spojených se 
změnou klimatu, budoucí rozvoj 
integrované sítě TEN-T a koncepce 
koridorů pro více druhů dopravy.
2.6.4 Bílá kniha Komise o dopravě1

předkládá vizi konkurenceschopného a 
nákladově efektivního dopravního 
systému s důrazem na to, že v odvětví 
dopravy musí dojít k významnému snížení 
emisí skleníkových plynů. Pro fondy, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, to znamená orientaci na 
udržitelný způsoby dopravy a investice 

                                               
1 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje“ COM(2011)0144.
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v oblastech, které nabízejí největší 
evropskou přidanou hodnotu, jakou jsou 
například transevropské sítě. Jakmile 
bude stanoveno, o jaké investice se bude 
jednat, musí jim být přidělena priorita 
s ohledem na jejich přínos k mobilitě, 
udržitelnosti, snižování emisí 
skleníkových plynů a jednotnému 
evropskému dopravnímu prostoru.

2.6.5 Členské státy a regiony musí své 
investice zaměřit na budování nové 
infrastruktury a prostřednictvím rozsáhlé 
modernizace na zvyšování kapacity 
stávající infrastruktury.
2.6.6 V oblasti námořní dopravy musí být 
zajištěn rozvoj přístavů jako účinně 
fungujících vstupních a výstupních míst, 
plně propojených s pozemní 
infrastrukturou. Prioritu musí získat 
projekty týkající se přístupu do přístavů a 
jejich spojení s vnitrozemím. Rozvoj 
vnitrozemských vodních cest musí posílit 
jejich přínos k udržitelným evropským 
sítím nákladní dopravy.
2.6.7 Je třeba usilovat zejména o 
komplementaritu mezi investicemi do 
infrastruktury, které pocházejí z 
prostředků EFRR a Fondu soudržnosti, u 
nichž se uplatňuje společné řízení, a 
investicemi prováděným v rámci nástroje 
pro propojení Evropy (CEF), který je 
přímo řízeným nástrojem, u něhož se 
projekty vybírají podle pravidel 
hospodářské soutěže. CEF bude 
financovat projekty, které se týkají hlavní 
sítě (strategicky nejvýznamnějších částí 
celkové sítě), mají nejvyšší evropskou 
přidanou hodnotu a z hlediska realizace 
by měly mít v rámci sítě TEN-T nejširší 
záběr: chybějící přeshraniční spojení, 
hlavní místa s nedostatečnou kapacitou a 
multimodální uzly. Fond soudržnosti se 
soustředí na projekty s vysokou evropskou 
přidanou hodnotou, které se v rámci 
dopravních sítí zaměřují na odstraňování 
úseků s nedostatečnou kapacitou 
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prostřednictvím podpory infrastruktury 
sítě TEN-T, a to jak v hlavní, tak i 
v celkové síti.
2.6.8 Fond soudržnosti a strukturální 
fondy budou podporovat místní a 
regionální infrastruktury a jejich 
propojování s prioritními unijními sítěmi 
v oblasti energetiky i telekomunikací.
2.6.9 CEF má ve vztahu k Fondu 
soudržnosti a strukturálním fondům 
komplementární úlohu, protože přispívá 
k dosažení cílů v oblasti rozvoje 
regionální a místní infrastruktury s cílem 
vytvářet co nejvyšší přidanou hodnotu pro 
funkční a integrovaný jednotný trh a pro 
sociální a územní soudržnost.

2.7 Nástroj předvstupní pomoci (IPA), 
evropský nástroj sousedství a partnerství 
(ENPI) a Evropský rozvojový fond (ERF)
2.7.1 Je třeba usilovat o zvyšování 
součinnosti mezi vnějšími nástroji a 
politikou soudržnosti s cílem zlepšit 
efektivitu plnění komplexních politických 
cílů Unie. Různé možnosti součinnosti a 
komplementarity je třeba rozvíjet 
především mezi Evropským rozvojovým 
fondem, nástrojem předvstupní pomoci a 
nástrojem sousedství.
2.7.2 Těžit je třeba z hlubší územní 
integrace, součinností mezi aktivitami 
územní spolupráce, které probíhají 
v rámci politiky soudržnosti, a evropským 
nástrojem sousedství. Největší potenciál 
z hlediska vytváření komplementarit mezi 
těmito nástroji mají aktivity v oblasti 
přeshraniční spolupráce. Členské státy a 
regiony proto musí zajistit, aby probíhající
činnosti byly zapojeny do nově 
vytvořených evropských seskupení pro 
územní spolupráci, s důrazem na 
koordinaci a výměnu osvědčených 
postupů.

3. Mechanismus koordinace fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
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ustanoveních

3.1 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence financované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, vytvářely součinnosti a aby 
jejich zjednodušení vedlo v daném místě 
ke snížení administrativních nákladů a 
administrativní zátěže.
3.2 Ministerstva a řídící orgány, které 
odpovídají za provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí navzájem úzce 
spolupracovat na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení smlouvy o 
partnerství a programů. Musí zejména:
a) určit oblasti intervence, v nichž se 
mohou fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, doplňujícím 
způsobem kombinovat při plnění jednoho 
nebo více tematických cílů stanovených 
v tomto nařízení;
b) podporovat, aby řídící orgány, které 
odpovídají za jeden z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zapojovaly jiné řídící 
orgány a příslušná ministerstva do 
vytváření systémů podpory, které zajistí 
součinnost, zabrání překrývání činnosti a 
podpoří přístup využívající k financování 
více fondů;
c) zřídit společné monitorovací výbory pro 
programy, které provádějí fondy, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a zajistit rozvoj dalších 
mechanismů společného řízení a kontroly, 
které usnadní koordinaci mezi orgány 
odpovědnými za provádění fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních;
d) využívat společných řešení elektronické 
správy zaměřených na žadatele a příjemce 
a jednotných správních míst poskytujících 
poradenství ohledně možností podpory, 
kterou nabízejí jednotlivé fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
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ustanoveních.

4. Priority územní koordinace 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální)

4.1 Značný potenciál regionálního 
rozvoje, tvorby pracovních míst a 
soudržnosti představuje spolupráce, která 
překračuje správní hranice a snaží se 
překonávat přirozené hranice. Spolupráce 
založená na společné potřebě v rámci 
určitého sdíleného území patří často k těm 
nejefektivnějším.
4.2 Přeshraniční spolupráce vychází 
z pochopení skutečnosti, že mnohé 
problémy se šíří bez ohledu na správní 
hranice. Účinná reakce vyžaduje společný 
postup založený na spolupráci a sdílení 
poznatků na příslušné územní úrovni. 
Potenciál, který v sobě skrývají 
pohraniční regiony, lze dále uvolnit za 
pomoci místně orientovaných podpůrných 
opatření.
4.4 Dvě stávající makroregionální 
strategie připravily podmínky umožňující 
organizovaným způsobem zapojovat 
zainteresované subjekty do společných 
činností na příslušné územní úrovni. Díky 
těmto strategiím nyní panuje větší 
pochopení pro nutnost spolupráce při 
zvládání problémů, které členské státy 
nemohou řešit samy, jako je například 
vyčištění Baltského moře či Dunaje. 
Makroregionální strategie, a další formy 
územní spolupráce mohou čerpat podporu 
z EFRR i ESF a v rámci programů musí 
být stanoveny konkrétní podmínky pro 
podporu makroregionálních strategií.
Součástí programování fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být překonávání 
překážek – cíle stávajících 
makroregionálních strategií se musí 
odrážet v analýze potřeb a ve stanovení 
cílů pro příslušné operační programy, a to 
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již od fáze plánování. Tyto strategie 
mohou svému účelu sloužit jedině tehdy, 
budou-li cíle makroregionálních strategií 
v dotčených regionech a členských státech 
součástí strategického plánování v rámci 
programů politiky soudržnosti.
4.6 Členské státy a regiony musí současně 
zajistit, aby programy územní spolupráce 
účinným způsobem přispívaly k plnění 
cílů strategie Evropa 2020. Členské státy a 
regiony tak mohou podpořit spolupráci a 
otestovat, v rámci pilotních projektů 
vyzkoušet a následně i zavést nová řešení, 
přičemž musí zajistit, aby byla navázána 
spolupráce na podporu širších politických 
cílů. V případě potřeby je nutno územní 
spolupráce využít k tomu, aby se na řešení 
společných problémů podíleli tvůrci 
politik z příslušných sousedních zemí.
4.7 Členské státy a regiony musí chápat 
programy územní spolupráce především 
jako užitečné nástroje umožňující 
překonávat překážky v oblasti spolupráce, 
jež zpětně podpoří plnění vnitrostátních a 
regionálních politických cílů s dopadem 
přesahujícím programovou oblast.
(V celé příloze by měly být tvary „musí 
(zajistit)“ nahrazeny tvary „měly by 
(zajistit)“, vyjma odkazů na partnerství ve 
smyslu článku 5, kde se použije tvaru 
„zajistí“.)

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Sergio Gutiérrez Prieto
za skupinu S&D

Návrh nařízení
Příloha -I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -I
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Společný strategický rámec

Účelem tohoto rámce je sloužit v souladu 
s článkem 10 jako prostředek koordinace, 
integrace a vyvažování cílů různých 
politik v konkrétních regionálních 
souvislostech a zvláště pak jako 
prostředek koordinace a vyvažování 
investičních priorit s tematickými cíli 
stanovenými v článku 9.

1. Horizontální zásady a průřezové výzvy

1.1 Partnerství a víceúrovňová správa 
1.1.1 Zásada víceúrovňové správy 
vyžaduje koordinovanou činnost 
prováděnou v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality a v rámci 
partnerství. Musí mít rovněž podobu 
operační a institucionální spolupráce, 
zvláště pak ve vztahu k vytváření koncepce 
a provádění politik Unie. Odkaz na zásadu 
víceúrovňové správy, který je v tomto 
nařízení výslovně uveden, představuje 
posílení této zásady a přináší přidanou 
hodnotu pro samu politiku soudržnosti.
1.1.2 Zásada víceúrovňové správy musí 
být dodržována s ohledem na snadnější 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti a plnění priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění.
1.1.3 V zájmu zajištění účinné 
víceúrovňové správy musí členské státy a 
regiony provést následující opatření:
a) navázat partnerství v souladu 
s evropským kodexem chování ve smyslu 
článku 5; 
b) zřídit koordinační mechanismy 
spojující různé úrovně správy v souladu 
s příslušnými systémy ústavních 
pravomocí;
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c) podávat o provádění partnerství 
pravidelné zprávy.

1.1.4 Ve všech fázích provádění fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být navázáno 
partnerství, které umožní přímé zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
přípravy smluv o partnerství a programů a 
rovněž do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení těchto 
programů. K účasti musí být přizváni 
rovněž sociální a hospodářští partneři a 
další orgány veřejné správy a subjekty 
zastupující občanskou společnost, včetně 
partnerů z oblasti životního prostředí, 
nevládních organizací a subjektů 
zodpovědných za prosazování rovnosti žen 
a mužů a nediskriminace, aby bylo 
zajištěno partnerství ve všech fázích 
provádění opatření.

1.2 Udržitelný rozvoj
1.2.1 Zásada udržitelného rozvoj, kterou 
stanoví článek 3 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU), se týká myšlenky pokroku, podle 
níž musí být při úvahách o prosperitě a 
lepší kvalitě života současných a 
budoucích generací zohledňována 
sociální, hospodářská a environmentální 
hlediska.
1.2.2 Hlediska udržitelného rozvoje a 
zásada „znečišťovatel platí“ musí být 
tudíž nedílnou součástí každého plánu, 
návrhem počínaje a realizací konče, a 
rovněž i monitorování a hodnocení. 
Neuplatnění zásady „znečišťovatel platí“ 
lze povolit pouze ve výjimečných 
případech a za předpokladu, že jsou 
zavedena jasná zmírňující opatření.
1.2.3 V zájmu řešení svých komplexních 
problémů musí členské státy a regiony 
využívat veškeré dostupné politické 
nástroje Unie. Zejména v souvislosti 
s řešením problému změny klimatu se 
musí využití prostředků zaměřovat na 
preventivní a zmírňující opatření. Veškeré 
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nové investice realizované s podporou 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, musí být takové 
povahy, aby byly odolné vůči dopadům 
změny klimatu a přírodních katastrof.
1.2.4 EFRR a FS musí být i nadále 
zdrojem významných investic do 
infrastruktury členských států a regionů, 
které umožní plnění požadavků směrnice 
o vodě1 a dalších příslušných směrnic. 
K dispozici jsou technická řešení 
napomáhající udržitelným opatřením a 
nově se objevují i další, takže EFRR by 
měl i nadále podporovat výzkum v této 
oblasti. Účelem této podpory musí být 
doplňková opatření v rámci programu 
Horizont 2020. Prostředky na financování 
opatření v oblasti biologické rozmanitosti 
mohou být uvolněny z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropského námořního a 
rybářského fondu (EMFF). EZFRV může 
být využit rovněž jako zdroj podpory 
organizacím obhospodařujícím 
zemědělskou půdu v případech, kdy 
povinné environmetální požadavky 
vytvářejí v dané oblasti nevýhodné 
podmínky. 

1.2.5 Činnost zaměřená na dosažení 
udržitelného rozvoje nesmí být pouze 
technické povahy. V zájmu zajištění toho, 
aby se tento cíl stal v činnosti fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, hlediskem, které bude 
v daném místě široce uplatňováno, musí 
řídící orgány tento cíl řádně a soustavně 
zohledňovat v průběhu celého životního 
cyklu programů a musí zaujímat 
aktivnější přístup ke snižování 
environmentálně škodlivých účinků 
intervencí, mj. tím, že přijmou následující 
opatření: 

                                               
1 Úř. věst. odkaz… Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000.
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a) zaměří investice na projekty umožňující 
nejúčinnější využívání zdrojů;

b) pečlivě zváží potřebu investic 
v případech, kdy tyto investice mají 
významné nepříznivé dopady na životní 
prostředí;
c) při srovnávání nákladů, které by 
v průběhu celého životního cyklu vznikly 
za použití alternativních investičních 
metod, vycházejí z dlouhodobé 
perspektivy;
d) ve větší míře využívají ekologických 
veřejných zakázek.

1.3 Podpora rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace
1.3.1 Členské státy a regiony musí 
vynaložit větší úsilí, aby odstranily 
nerovnosti a podpořily rovnost žen a mužů 
a bojovaly rovněž proti jakékoli 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, a to ve 
všech fázích provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.
1.3.2 Členské státy a regiony musí dbát o 
plnění cíle v oblasti rovnosti žen a mužů a 
musí podniknout potřebné kroky, které v 
programech spolufinancovaných z fondů, 
na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zabrání jakékoli 
diskriminaci během přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení operací a musí 
jasně stanovit opatření, která zajistí, že 
tato zásada bude v těchto programech 
zohledňována.
1.3.3 Rozsáhlejší uplatnění žen na trhu 
práce jako zaměstnavatelek i 
zaměstnankyň by pro hospodářství Unie 
znamenalo posílení. Uvolnění potenciálu 
pro takovéto zvýšení aktivity 
prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti žen 
je klíčové pro dosažení cílů strategie 
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Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti. Je 
proto třeba řešit veškeré překážky, které 
ženám brání v uplatnění na trhu práce. 
Členské státy a regiony musí zajistit, aby 
aktivity, které podporují ekonomickou 
nezávislost žen, přispívají k dosažení 
náležité rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem a přinášejí ženám 
příležitosti v oblasti podnikání, byly kromě 
ESF financovány také z prostředků 
EFRR, FS, EMFF a EZFRV.
1.3.4. Monitorování a hodnocení 
programů přispěje k tomu, že bude možné 
změřit dopady očekávaného přínosu 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v oblasti 
rovnosti žen a mužů.

1.4 Přístupnost
1.4.1 Veškeré produkty a služby , které 
jsou nabízeny veřejnosti a 
spolufinancovány z prostředků fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být přístupné. Zvláště 
přístupnost zastavěných prostor, dopravy, 
informačních a komunikačních 
technologií má zásadní význam z hlediska 
začlenění znevýhodněných skupin 
obyvatel, včetně osob se sníženou 
schopností pohybu a osob se zdravotním 
postižením.
1.4.2 Nanejvýš důležité je také to, aby byly 
náležitě zohledňovány potřeby těch, kdo 
jsou trhu práce nejvíce vzdáleni. Úhelným 
kamenem našich základních práv a 
hodnot jsou zásady rovného zacházení a 
nediskriminace. Antidiskriminační právní 
předpisy EU podstatně zlepšily ochranu v 
celé EU, v oblasti zaměstnání však 
rovnosti nebylo dosud dosaženo, zvláště 
v případě znevýhodněných osob.
1.4.3 Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
nezaměstnaným mladým lidem, starším 
osobám, osobám se zdravotním 
postižením, Romům, migrantům, 
uprchlíkům a žadatelům o azyl, 
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bezdomovcům a dalším skupinám 
obyvatel ohrožených chudobou s cílem 
umožnit jim lepší uplatnění na trhu práce 
a plné zapojení do života společnosti.
1.4.4 Členské státy a regiony musí i 
nadále podporovat sociální soudržnost, 
která musí mít rovnocenné postavení jako 
soudržnost hospodářská a územní, a to ve 
všech regionech EU, protože jedině tak 
může strategie EU 2020 dosáhnout svých 
cílů.

1.5 Demografie
1.5.1 Přizpůsobení se demografickým 
změnám je jednou z hlavních výzev, před 
nimiž budou v nadcházejících desetiletích 
členské státy a regiony stát. Kombinace 
menšího počtu pracujících a vyššího 
podílu lidí v důchodu bude stále více 
zatěžovat systémy členských států v oblasti 
sociálního zabezpečení, a tím i 
hospodářskou konkurenceschopnost 
Unie.
1.5.2 Demografické změny s sebou nesou 
nové výzvy. Jednotlivé vývojové trendy 
v oblasti demografie je třeba zkoumat a 
řešit především na té úrovni, regionální či 
místní, na které se začnou projevovat. 
Členské státy a regiony musí počítat 
s možností využití fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, při vytváření konkrétně 
zaměřených strategií pro řešení 
demografických problémů a vytváření 
příležitostí pro „stříbrnou ekonomiku“.
1.5.3 Vytváření nových pracovních 
příležitostí pro starší osoby přinese 
množství výhod pro lidi, společnost i 
veřejné rozpočty. Fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí členské státy a 
regiony využívat k opatření na snadnější 
začleňování všech věkových skupin. Co 
nejlepší využívání všech stávajících 
lidských zdrojů, včetně úsilí o řešení 
problému nezaměstnanosti mládeže, 
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odráží jeden z bezprostředních úkolů 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, pokud jde o
jejich přínos k maximalizaci potenciálu 
všech obyvatel Unie. Tohoto cíle bude 
dosaženo zajištěním lepšího přístupu ke 
vzdělání, jeho minimální úrovně a kvality 
a posílením struktur v oblasti sociální 
podpory. Investice do zdravotnictví by také 
přispěly k cíli dlouhého a zdravého 
pracovního života všech občanů Unie.
1.5.4 Při vytváření koncepce svých 
programů musí členské státy a regiony 
vzít v úvahu dlouhodobé výzvy spojené 
s demografickými změnami. V regionech, 
které jsou demografickými změnami 
nejvíce postiženy, musí stanovit opatření, 
která:
a) podpoří demografickou obnovu 
vytvářením lepších podmínek pro rodiny a 
citlivější rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem;
b) zvýší zaměstnanost; povedou k růstu 
produktivity a hospodářského výkonu 
prostřednictvím investic do vzdělání a 
výzkumu;
c) zaměří se na vhodnost a kvalitu 
vzdělání a struktury sociální podpory; a

d) zajistí poskytování univerzální a 
kvalitní zdravotní péče a dlouhodobé péče, 
včetně investic do infrastruktury.

1.6 Zaměstnanost
1.6.1 Členské státy a regiony by měly 
v souladu s článkem 9 SFEU zajistit 
podporu vysoké míry zaměstnanosti. 
Členské státy a regiony musí zajistit 
zohledňování tohoto cíle v rámci přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení 
opatření prováděných v rámci všech 
fondů SSR a uplatňování hlediska 
zaměstnatelnosti jako závazné zásady 
programů EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti.
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1.6.2 S ohledem na zaručení sociální 
soudržnosti musí vnitrostátní, regionální, 
místní a jiné příslušné orgány blíže 
charakterizovat ty projekty, které budou 
mít největší dopady z hlediska tvorby 
pracovních míst. Fondy musí věnovat 
zvláštní pozornost regionům a podnikům 
postiženým procesem restrukturalizace a 
přemísťování výroby.
1.6.3 Prioritu musí mít tvorba kvalitních 
pracovních míst pro mladé lidi 
v regionech, kde je ve srovnání 
s celoevropským průměrem evidována 
vysoká míra nezaměstnanosti mladých 
lidí.

1.7 Snižování chudoby a sociální 
začleňování
1.7.1 Prioritu musí mít projekty, které 
spojují cíle a strategie zaměstnanosti 
a integrované metody aktivního 
začleňování, jako například projekty 
zaměřené na posílení mezigenerační 
solidarity na regionální a místní úrovni 
nebo projekty, které přímo přispívají 
k dosažení rovnosti žen a mužů a k 
aktivnímu začleňování zranitelných 
skupin, včetně chudých zaměstnaných 
osob.

1,8 Integrovaný přístup
1.8.1 Integrovaný územní přístup je 
základním předpokladem účinné odpovědi 
na výzvy, jimž čelí členské státy a regiony. 
Tyto výzvy souvisejí s dopady: globalizace; 
environmentálních a energetických 
problémů; problémů spojených se 
stárnutím obyvatelstva a demografickými 
změnami; technologické transformace a 
inovačních požadavků; a nerovnosti 
příjmů a sociální segregace. Z komplexní 
povahy a provázanosti těchto problémů 
vyplývá, že uspět mohou jen řešení, která 
budou mít integrovanou, víceodvětvovou a 
mnohorozměrnou povahu.
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1.8.2 Fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v této 
souvislosti umožňují kombinovat 
přednosti různých fondů EU v rámci 
integrovaných souborů opatření 
sestavených tak, aby odpovídaly 
konkrétním místní a regionálním 
potřebám.
1.8.3 V nejvíce znevýhodněných oblastech 
lze problém sociálního vyloučení řešit 
úspěšně jen v rámci komplexních 
programů financovány z několika 
různých zdrojů, které se budou souběžně 
zaměřovat na rozvoj lidských zdrojů i 
rozvoj sociální infrastruktury. Zásadní 
význam má proto zabezpečení součinnosti 
mezi ESF a EFRR.
1.8.4 Členské státy a regiony při vytváření 
koncepce svých strategií a programů, kdy 
hledají nejvhodnější možnosti intervencí, 
musí věnovat zvláštní pozornost určujícím 
územním, strukturálním a 
institucionálním podmínkám, jako je 
propojenost daného regionu, struktura 
zaměstnanosti a mobilita pracovních sil; 
vazby mezi městem a venkovem; místní 
provázanost jednotlivých odvětví; kulturní 
dědictví; stárnutí a demografické posuny 
atd.
1.8.5 Členské státy a regiony musí provést 
analýzu toho, jaké jsou hlavní 
společenské výzvy, před nimiž stojí. 
V souvislosti s reakcí na tyto výzvu musí 
mít na zřeteli rovněž otázku týkající se 
toho, jaké jsou jednotlivé aspekty životní 
úrovně jejich občanů, které chtějí 
prostřednictvím své politiky ovlivnit a 
zlepšit, a jaká má být v konkrétním 
kontextu daného členského státu či 
regionu koncepce a realizace této politiky.
1.8.6 V rámci podpory dobře fungujících 
opatření, která budou odpovídat 
konkrétním regionálním potřebám, musí 
členské státy a regiony dále rozvíjet 
integrovaný územní přístup k vytváření 
koncepce politiky a její realizaci, který se 
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bude při zohlednění příslušných 
kontextuálních aspektů zaměřovat na 
následující ústřední prvky:
a) hodnocení potenciálu a schopnosti 
daného regionu rozvíjet strategii Evropa 
2020;
b) posouzení rozvojových výzev, před 
nimiž dotyčný region stojí, a jeho 
schopnosti se s těmito výzvami vyrovnat;
c) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro koncepci a realizaci politik 
v souladu se zásadou subsidiarity;
d) návrh mechanismů víceúrovňové 
správy, které jsou nezbytné k zajištění 
účinné realizace politik;
e) volba vhodných ukazatelů výsledků a 
výstupů, které budou použity při 
monitorování a hodnocení politik.

2. Součinnost a koordinace fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, s nástroji dalších politik 
EU

2.1 Úvod
2.1.1 S ohledem na dosažení optimálních 
výsledků pro udržitelný růst a rozvoj 
v daném místě je důležitá koordinace 
všech politik Unie a s nimi souvisejících 
nástrojů, které plní určitou úlohu v rámci 
vytváření hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a dosahování vyváženějšího 
územního rozvoje v EU. Odrazem toho 
musí být také lepší koordinace mezi 
rozpočtem Unie a rozpočty členských států 
na celostátní nebo nižší úrovni při 
financování společných politických 
priorit, jakož i lepší vertikální spolupráce 
mezi EU a vnitrostátními a regionálními 
subjekty.
2.1.2 Součinnost a koordinace 
automaticky neznamenají, že bude 
stanoveno jedno řešení vhodné pro 
všechny. V souvislosti s tím je nutné 
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provést důkladnější analýzu dopadu 
politik Unie na regiony a soudržnost, aby 
byly podpořeny efektivně fungující 
součinnosti a na evropské úrovni byly 
určeny a prosazovány nejvhodnější 
prostředky na podporu místních 
a regionálních investic.
2.1.3 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence podporované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, byly v programovací i 
prováděcí fázi slučitelné s cíli jiných 
politik EU. Musí proto usilovat o to, aby:
a) nacházely a využívaly komplementarity 
mezi různými nástroji Unie na vnitrostátní 
a regionální úrovni, a to jak ve fázi 
plánování, tak i v průběhu provádění;
b) optimalizovaly stávající struktury a 
v případě potřeby vytvářely nové, které 
usnadní strategické stanovení priorit pro 
jednotlivé nástroje, jakož i struktury pro 
koordinaci na vnitrostátní úrovni, 
zamezily vynakládání paralelního úsilí na 
tytéž věci a určily oblasti, kde je potřebná 
dodatečná finanční podpora;
c) v plné míře využívaly možností 
kombinování podpory z různých nástrojů 
na podporu jednotlivých operací a úzce 
spolupracovaly se subjekty, které 
odpovídají za provádění dalších 
vnitrostátních nástrojů, s cílem poskytovat 
příjemcům jednotně koncipované a přímo 
dostupné možnosti financování.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Velmi důležité je posílit součinnosti 
a komplementarity mezi politikou 
soudržnosti a programem Horizont 2020, 
zároveň ovšem stanovit jasné hranice mezi 
oblastmi jejich intervencí.
2.2.2 Členské státy a regiony musí 
především vyvinout celostátní nebo 
regionální strategii výzkumu a vývoje pro 
„inteligentní specializaci“ v souladu 
s národním programem reforem. Tyto 
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strategie musí být vyvinuty v těsné 
spolupráci mezi celostátními či 
regionálními řídícími orgány a orgány, 
jejichž činnost se přímo týká programu 
Horizont 2020, ale rovněž za účasti 
zainteresovaných subjektů, jako jsou 
univerzity a instituce vyššího vzdělávání, 
místní průmysl a sociální partneři. Tyto 
inovační strategie musí zohledňovat 
opatření prováděná zdola ve směru 
k Horizontu 2020 i opatření prováděná 
shora od tohoto programu.
2.2.3 Zdola prováděná opatření zaměřená 
na přípravu regionálních subjektů 
působících v oblasti výzkumu a vývoje 
k zapojení do projektů programu 
Horizontu 2020 („cesta k excelenci“), 
budou rozvíjena na základě budování 
kapacit. Komunikace a spolupráce mezi 
vnitrostátními kontaktními místy 
programu Horizont 2020 a řídícími 
orgány fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, musí být 
posíleny, především co se týče projektů 
programu Horizont 2020, které byly 
vybrány do užšího seznamu, ale pro 
nedostatek prostředků nebyly řádně 
financovány.
2.2.4 Shora prováděná opatření musí
poskytovat prostředky pro využívání a 
šíření výsledků výzkumu a vývoje, které 
přinese program Horizont 2020, 
v prostředí trhu a mohou zahrnovat: 
pilotní provozy a ukázková pracoviště, 
ověřování koncepce a financování raných 
fází, inkubační zařízení, aplikovaný 
výzkum, konkrétní možnosti přenosu 
průmyslových a technologických metod a 
podporu seskupení.
2.2.5 Vnitrostátním a regionálním 
orgánům musí být poskytována společná 
podpora pro vytváření koncepce a 
provádění těchto inovačních strategií, 
která může zahrnovat: podporu při 
hledání možností společného financování 
infrastruktury výzkumu a vývoje 
evropského zájmu, podporu mezinárodní 



AM\906345CS.doc 65/97 PE491.157v02-00

CS

spolupráce, metodickou podporu 
prováděnou formou vzájemného 
hodnocení, výměnu osvědčených postupů 
a odbornou přípravu v různých regionech.
2.2.6 Členské státy a regiony musí zvážit 
možnost následných dodatečných 
opatření, zaměřených na uvolnění jejich 
potenciálu ohledně excelence a inovací, a 
to takovým způsobem, aby tato opatření 
doplňovala a vytvářela součinnosti 
s programem Horizont 2020: 
a) spojování nově vznikajících center 
excelence a inovačních regionů v méně 
rozvinutých členských státech s jejich 
protějšky v jiných částech Evropy, které 
zaujímají vedoucí postavení;
b) vytváření vazeb s inovačními 
seskupeními a vyhledávání excelence 
v méně rozvinutých regionech;
c) vytvoření „pracovních míst EVP“ 
k přilákání vynikajících akademických 
pracovníků; 
a
d) podpora přístupu k mezinárodním sítím 
výzkumníků a inovátorů.

2.3 LIFE
2.3.1 Je-li to možné, musí být využíváno 
součinnosti s nástroji unijních politik 
(nástroji finančními i nefinančními), 
které slouží zmírňování změny klimatu, 
ochraně životního prostředí a účinnému 
využívání zdrojů.
2.3.2 Vzhledem k tomu, že programy 
budou přispívat k plnění cílů v oblasti 
udržitelného růstu prostřednictvím 
výraznějšího tematického zaměření a 
posílením zásady udržitelného rozvoje, 
tvoří součinnosti uvedené v bodě 2.3.1 
nedílnou součást regulačního rámce 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních.



PE491.157v02-00 66/97 AM\906345CS.doc

CS

2.3.3 Je třeba usilovat o vytváření 
součinností s programem LIFE, zvláště 
pak s integrovanými projekty v oblasti 
přírody (jako jsou ekosystémové služby a 
biologická rozmanitost), vody, odpadu, 
ovzduší, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se změně klimatu. 
Koordinace s rámcovým programem 
LIFE musí být zajištěna prostřednictvím 
podpory projektů, které mají doplňkovou 
povahu, jakož i podporou využívání 
řešení, metod a přístupů ověřených 
v rámci rámcového programu LIFE.
2.3.4 Podporováno musí být posuzování 
vlivu na životní prostředí (EIA), 
posuzování dopadu na udržitelný rozvoj 
(SIA), strategické posuzování vlivů na 
životní prostředí (SEA) a další příslušné 
nástroje, aby byla zohledňována ztráta 
biologické rozmanitosti a účinky změny 
klimatu na územní plánování (včetně 
makroregionálních strategií) a 
rozhodování na regionální a místní 
úrovni.
2.3.5 Členské státy a regiony musí 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace a přijetí vylepšených 
technologií, s jejichž pomocí bude možné 
vytvořit ekologičtější hospodářství.
2.3.6 Budování kapacit je nezbytným 
předpokladem provádění těchto činností a 
musí vést ke zvyšování potenciálů a 
rozvoji dovedností jak na straně místních 
a regionálních orgánů, tak i na straně 
partnerů.
2.3.7 Vzhledem k tomu, že 
environmentální výzvy neznají správní 
hranice, má mimořádný význam 
přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce evropských, 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti a přírodních zdrojů bez 
ohledu na hranice regionů. Lepší 
využívání možností územní spolupráce a 
výměny informací, zkušeností a 
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osvědčených postupů by významnou 
měrou přispělo k plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí a klimatu.
2.3.8 Financování z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být koordinováno 
s podporou poskytovanou z prostředků 
programu NER 300, který využívá příjmů 
pocházejících z dražeb povolenek v rámci 
systému obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů ve Společenství 
(ETS).1

2.4 Program pro sociální změny a inovace
2.4.1 Součinnost mezi fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a programem Evropské 
unie pro sociální změny a inovace musí 
být zvýšena, tak aby přispívala k 
provádění strategie Evropa 2020, jejích 
hlavních cílů, stěžejních iniciativ, 
integrovaných hlavních směrů a iniciativy 
„Příležitosti pro mladé“ poskytováním 
finanční podpory s cílem prosazovat 
udržitelnou zaměstnanost na vysoce 
kvalitní úrovni, zaručení přiměřené a 
důstojné sociální ochrany, boj proti 
sociálnímu vyloučení a chudobě a 
zlepšování pracovních podmínek a situace 
mladých lidí, pokud jde o jejich 
zaměstnání a vzdělávání.
2.4.2. Komise ve spolupráci s členskými 
státy zajistí, aby činnosti prováděné 
v rámci strukturálních fondů a v rámci 
programu pro sociální změny a inovace 
byly v souladu a doplňovaly se s jinými 
činnostmi Unie v oblastech, jako je 
sociální dialog, spravedlnost a základní 
práva, rovné příležitosti, vzdělávání, 
odborná příprava, práva a dobré životní 

                                               
1 Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2010, kterým se 
stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na 
zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních 
projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES Úř. Věst. L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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podmínky dětí, politika mládeže, 
přistěhovalecká politika, výzkum a vývoj, 
podnikání, zdraví, pracovní podmínky, 
rozšiřování a vnější vztahy a obecná 
hospodářská politika.
2.4.3 V příhraničních regionech jsou 
přeshraniční partnerství EURES 
důležitým nástrojem při vytváření 
skutečného evropského trhu práce. 
Přeshraniční partnerství EURES by proto 
měla být nadále podporována 
horizontálními činnostmi Unie, které by 
mohly být doplňovány vnitrostátními 
zdroji nebo ESF.
2.4.4 S ohledem na zajištění jejich 
komplementarity by tato opatření měla být 
úzce koordinována s opatřeními, která 
jsou prováděna v rámci politiky 
soudržnosti. Členské státy by měly 
koordinovat odpovídající opatření 
prováděná v rámci fondů SSR, zvláště pak 
v rámci ESF a EFRR, s opatřeními 
v oblasti mikrofinancování a sociální 
podnikání, které tvoří jednu z os 
programu pro sociální změny a inovace, 
zaměřenými na zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti zdrojů mikrofinancování pro 
osoby, které ztratily zaměstnání nebo jsou 
ohrožené ztrátou zaměstnání, nebo osoby, 
pro něž je obtížné vstoupit nebo se vrátit 
na trh práce, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nebo osoby, které jsou v 
nevýhodné pozici z hlediska přístupu na 
tradiční úvěrový trh a chtějí založit nebo 
dále rozvíjet vlastní mikropodnik, včetně 
samostatné výdělečné činnosti, a rovněž 
pro mikropodniky, zvláště v oblasti 
sociální ekonomiky, a mikropodniky 
zaměstnávající osoby, které jsou ve vztahu 
k trhu práce v nevýhodném postavení.
2.4.5 Iniciativa mládeže, která je jednou 
z os programu pro sociální změny a 
inovace, podporuje z podnětu Evropského 
parlamentu opatření zaměřená na osoby 
mladší 25 let, mj. opatření proti 
předčasnému ukončování školní 
docházky, která mají zejména formu 
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opětovného začlenění do procesu odborné 
přípravy, opatření pro rozvoj dovedností
uplatnitelných na trhu práce, jejichž cílem 
je více sblížit svět zaměstnání, vzdělávání 
a odborné přípravy, opatření na podporu 
získání prvních pracovních zkušeností a 
přípravy při zaměstnání s cílem nabídnout 
mladým lidem příležitost k získání 
příslušných dovedností a pracovních 
zkušeností a kvalitu stáží a odborných 
praxí a podpořit jejich vstup na trh práce. 
V zájmu posílení těchto opatření by 
členské státy a regiony měly naplánovat 
odpovídající opatření v rámci programů 
podporovaných z fondů SSR. 

2.5 „Erasmus pro všechny“
2.5.1 Je nutno zvýšit součinnost mezi 
fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a programem 
„Erasmus pro všechny“, aby se 
maximalizovaly dopady investic do 
lidského potenciálu. Tím, že přispějí 
k růstu a prosperitě, budou mít tyto 
investice zásadní přínos pro jednotlivce i 
společnost jako celek. „Erasmus pro 
všechny“ podporuje pouze nadnárodní 
projekty, zatímco politika soudržnosti má 
výraznější regionální rozměr. Členské 
státy a regiony by měly vyzkoušet nástroje 
a metody, které budou výsledkem 
nadnárodní spolupráce v rámci programu 
„Erasmus pro všechny“, a pak je 
prostřednictvím fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
zavést na svém území.
2.5.2 Komise a členské státy musí zajistit 
účinnou koordinaci mezi politikou 
soudržnosti a programem „Erasmus pro 
všechny“ stanovením jasného rozdílu 
mezi jednotlivými typy podporovaných 
investic a cílových skupin. Program 
„Erasmus pro všechny“ se bude 
zaměřovat na podporu nadnárodní 
vzdělávací mobility žactva, mládeže a 
pracovníků; strategických partnerství 
mezi organizacemi, zúčastněnými 
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stranami a institucemi v celé Evropě a 
opatření podporujících vytváření 
koncepce a provádění politik. Hlavními 
prioritními cíli investic v oblasti politiky 
soudržnosti budou: vzdělání, odborná 
příprava pro trh práce a mobilita 
dospělých studentů.
2.5.3 Výraznějších výsledků bude dále 
dosaženo podporou komplementarity 
financování mobility a financování 
aktivit, které povedou k širokému 
uplatňování osvědčených postupů a
inovativních projektů, které budou v 
rámci programu „Erasmus pro všechny“ 
vybrány na úrovni EU. K této koordinaci 
mohou přispět vnitrostátní agentury 
zřízené v rámci tohoto programu.

2.6 Nástroj pro propojení Evropy (CEF), 
transevropské sítě (TEN) a 
telekomunikační sítě 
2.6.1 V zájmu maximalizace evropské 
přidané hodnoty musí plánování EFRR, 
Fondu soudržnosti, transevropských sítí a 
nástroje pro propojení Evropy (CEF) 
probíhat v těsné spolupráci, aby bylo 
zajištěno optimální propojení různých 
typů infrastruktury (dopravní, energetické 
a telekomunikační) na místní, regionální 
a vnitrostátní úrovni i v rámci celé Unie. 
U projektů, které mají celoevropský 
rozměr nebo se týkají jednotného trhu, 
zejména jedná-li se o prioritní dopravní, 
energetické a digitální sítě, musí být 
zajištěn maximální pákový efekt.
2.6.2 S ohledem na potřebu uceleného 
plánování vnitrostátních infrastruktur, 
které bude brát ohled na vytváření 
unijních přeshraničních spojení i 
vytváření spojení mezi regiony uvnitř 
jednoho členského státu, musí plány 
vycházet z reálné a předpokládané 
dopravní poptávky a určit chybějící spoje 
a úseky s nízkou kapacitou. Investice do 
regionální propojenosti s celkovou sítí a 
s hlavní transevropskou sítí dopravní 
infrastruktury (TEN-T) musí zajistit, aby
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městské a venkovské oblasti mohly ve svůj 
prospěch využívat příležitostí, které tyto 
hlavní sítě vytvářejí.
2.6.3 Upřednostňování investic, které mají 
dopady i za hranicemi určitého členského 
státu, musí být koordinováno 
s plánováním TEN-T, tak aby investice do 
dopravní infrastruktury, které pocházejí 
z EFRR a z Fondu soudržnosti, byly 
v plném souladu s hlavními směry TEN-T, 
které vymezují dopravní priority Unie, 
mj.: řešení problémů spojených se 
změnou klimatu, budoucí rozvoj 
integrované sítě TEN-T a koncepce 
koridorů pro více druhů dopravy.
2.6.4 Bílá kniha Komise o dopravě1

předkládá vizi konkurenceschopného a 
nákladově efektivního dopravního 
systému s důrazem na to, že v odvětví 
dopravy musí dojít k významnému snížení 
emisí skleníkových plynů. Pro fondy, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, to znamená orientaci na 
udržitelný způsoby dopravy a investice 
v oblastech, které nabízejí největší 
evropskou přidanou hodnotu, jakou jsou 
například transevropské sítě. Jakmile 
bude stanoveno, o jaké investice se bude 
jednat, musí jim být přidělena priorita 
s ohledem na jejich přínos k mobilitě, 
udržitelnosti, snižování emisí 
skleníkových plynů a jednotnému 
evropskému dopravnímu prostoru.

2.6.5 Členské státy a regiony musí své 
investice zaměřit na budování nové 
infrastruktury a prostřednictvím rozsáhlé 
modernizace na zvyšování kapacity 
stávající infrastruktury.
2.6.6 V oblasti námořní dopravy musí být 
zajištěn rozvoj přístavů jako účinně 
fungujících vstupních a výstupních míst, 
plně propojených s pozemní 

                                               
1 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje“ COM(2011)0144.
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infrastrukturou. Prioritu musí získat 
projekty týkající se přístupu do přístavů a 
jejich spojení s vnitrozemím. Rozvoj 
vnitrozemských vodních cest musí posílit 
jejich přínos k udržitelným evropským 
sítím nákladní dopravy.
2.6.7 Je třeba usilovat zejména o 
komplementaritu mezi investicemi do 
infrastruktury, které pocházejí z 
prostředků EFRR a Fondu soudržnosti, u 
nichž se uplatňuje společné řízení, a 
investicemi prováděným v rámci nástroje 
pro propojení Evropy (CEF), který je 
přímo řízeným nástrojem, u něhož se 
projekty vybírají podle pravidel 
hospodářské soutěže. CEF bude 
financovat projekty, které se týkají hlavní 
sítě (strategicky nejvýznamnějších částí 
celkové sítě), mají nejvyšší evropskou 
přidanou hodnotu a z hlediska realizace 
by měly mít v rámci sítě TEN-T nejširší 
záběr: chybějící přeshraniční spojení, 
hlavní místa s nedostatečnou kapacitou a 
multimodální uzly. Fond soudržnosti se 
soustředí na projekty s vysokou evropskou 
přidanou hodnotou, které se v rámci 
dopravních sítí zaměřují na odstraňování 
úseků s nedostatečnou kapacitou 
prostřednictvím podpory infrastruktury 
sítě TEN-T, a to jak v hlavní, tak i 
v celkové síti.
2.6.8 Fond soudržnosti a strukturální 
fondy budou podporovat místní a 
regionální infrastruktury a jejich 
propojování s prioritními unijními sítěmi 
v oblasti energetiky i telekomunikací.
2.6.9 CEF má ve vztahu k Fondu 
soudržnosti a strukturálním fondům 
komplementární úlohu, protože přispívá 
k dosažení cílů v oblasti rozvoje 
regionální a místní infrastruktury s cílem 
vytvářet co nejvyšší přidanou hodnotu pro 
funkční a integrovaný jednotný trh a pro 
sociální a územní soudržnost.

2.7 Nástroj předvstupní pomoci (IPA), 
evropský nástroj sousedství a partnerství 
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(ENPI) a Evropský rozvojový fond (ERF)
2.7.1 Je třeba usilovat o zvyšování 
součinnosti mezi vnějšími nástroji a 
politikou soudržnosti s cílem zlepšit 
efektivitu plnění komplexních politických 
cílů Unie. Různé možnosti součinnosti a 
komplementarity je třeba rozvíjet 
především mezi Evropským rozvojovým 
fondem, nástrojem předvstupní pomoci a 
nástrojem sousedství.
2.7.2 Těžit je třeba z hlubší územní 
integrace, součinností mezi aktivitami 
územní spolupráce, které probíhají 
v rámci politiky soudržnosti, a evropským 
nástrojem sousedství. Největší potenciál 
z hlediska vytváření komplementarit mezi 
těmito nástroji mají aktivity v oblasti 
přeshraniční spolupráce. Členské státy a 
regiony proto musí zajistit, aby probíhající 
činnosti byly zapojeny do nově 
vytvořených evropských seskupení pro 
územní spolupráci, s důrazem na 
koordinaci a výměnu osvědčených 
postupů.

3. Mechanismus koordinace fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních

3.1 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence financované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, vytvářely součinnosti a aby 
jejich zjednodušení vedlo v daném místě 
ke snížení administrativních nákladů a 
administrativní zátěže.
3.2 Ministerstva a řídící orgány, které 
odpovídají za provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí navzájem úzce 
spolupracovat na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení smlouvy o 
partnerství a programů. Musí zejména:
a) určit oblasti intervence, v nichž se 
mohou fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, doplňujícím 
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způsobem kombinovat při plnění 
tematických cílů stanovených v tomto 
nařízení;
b) podporovat, aby řídící orgány, které 
odpovídají za jeden z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zapojovaly jiné řídící 
orgány a příslušná ministerstva do 
vytváření systémů podpory, které zajistí 
součinnost a zabrání překrývání činností;
c) zřídit společné monitorovací výbory pro 
programy, které provádějí fondy, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a zajistit rozvoj dalších 
mechanismů společného řízení a kontroly, 
které usnadní koordinaci mezi orgány 
odpovědnými za provádění fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních;
d) využívat společných řešení elektronické 
správy zaměřených na žadatele a příjemce 
a jednotných správních míst poskytujících 
poradenství ohledně možností podpory, 
kterou nabízejí jednotlivé fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních;
e) zajistit přístupnost těchto fondů pro 
malé a střední podniky.

4. Priority územní koordinace 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální)

4.1 Značný potenciál regionálního 
rozvoje, tvorby pracovních míst a 
soudržnosti představuje spolupráce, která 
překračuje správní hranice a snaží se 
překonávat přirozené hranice. Spolupráce 
založená na společné potřebě v rámci 
určitého sdíleného území patří často k těm 
nejefektivnějším.
4.2 Přeshraniční spolupráce vychází 
z pochopení skutečnosti, že mnohé 
problémy se šíří bez ohledu na správní 
hranice. Účinná reakce vyžaduje společný 



AM\906345CS.doc 75/97 PE491.157v02-00

CS

postup založený na spolupráci a sdílení 
poznatků na příslušné územní úrovni. 
Potenciál, který v sobě skrývají 
pohraniční regiony, lze dále uvolnit za 
pomoci místně orientovaných podpůrných 
opatření.
4.4 Dvě stávající makroregionální 
strategie připravily podmínky umožňující 
organizovaným způsobem zapojovat 
zainteresované subjekty do společných 
činností na příslušné územní úrovni. Díky 
těmto strategiím nyní panuje větší 
pochopení pro nutnost spolupráce při 
zvládání problémů, které členské státy 
nemohou řešit samy, jako je například 
vyčištění Baltského moře či Dunaje. 
Makroregionální strategie, a další formy 
územní spolupráce mohou čerpat podporu 
z EFRR i ESF a v rámci programů musí 
být stanoveny konkrétní podmínky pro 
podporu makroregionálních strategií.
Součástí programování fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být překonávání 
překážek – cíle stávajících 
makroregionálních strategií se musí 
odrážet v analýze potřeb a ve stanovení 
cílů pro příslušné operační programy, a to 
již od fáze plánování. Tyto strategie 
mohou svému účelu sloužit jedině tehdy, 
budou-li cíle makroregionálních strategií 
v dotčených regionech a členských státech 
součástí strategického plánování v rámci 
programů politiky soudržnosti.
4.6 Členské státy a regiony musí současně 
zajistit, aby programy územní spolupráce 
účinným způsobem přispívaly k plnění 
cílů strategie Evropa 2020. Členské státy a 
regiony tak mohou podpořit spolupráci a 
otestovat, v rámci pilotních projektů 
vyzkoušet a následně i zavést nová řešení, 
přičemž musí zajistit, aby byla navázána 
spolupráce na podporu širších politických 
cílů. V případě potřeby je nutno územní 
spolupráce využít k tomu, aby se na řešení 
společných problémů podíleli tvůrci 
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politik z příslušných sousedních zemí.
4.7 Členské státy a regiony musí chápat 
programy územní spolupráce především 
jako užitečné nástroje umožňující 
překonávat překážky v oblasti spolupráce, 
jež zpětně podpoří plnění vnitrostátních a 
regionálních politických cílů s dopadem 
přesahujícím programovou oblast.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Ádám Kósa
za skupinu PPE

Návrh nařízení
Příloha -I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -I
Společný strategický rámec

Účelem tohoto rámce je sloužit v souladu 
s článkem 10 jako prostředek koordinace, 
integrace a vyvažování cílů různých 
politik v konkrétních regionálních 
souvislostech a zvláště pak jako 
prostředek koordinace a vyvažování 
investičních priorit s tematickými cíli 
stanovenými v článku 9.

1. Horizontální zásady a průřezové výzvy

1.1 Partnerství a víceúrovňová správa 
1.1.1 Zásada víceúrovňové správy 
vyžaduje koordinovanou činnost 
prováděnou v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality a v rámci 
partnerství. Musí mít rovněž podobu 
operační a institucionální spolupráce, 
zvláště pak ve vztahu k vytváření koncepce 
a provádění politik Unie. Odkaz na zásadu 
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víceúrovňové správy, který je v tomto 
nařízení výslovně uveden, představuje 
posílení této zásady a přináší přidanou 
hodnotu pro samu politiku soudržnosti.
1.1.2 Zásada víceúrovňové správy musí 
být dodržována s ohledem na snadnější 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti a plnění priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění.
1.1.3 V zájmu zajištění účinné 
víceúrovňové správy musí členské státy a 
regiony provést následující opatření:
a) navázat partnerství v souladu 
s evropským kodexem chování ve smyslu 
článku 5; 
b) zřídit koordinační mechanismy 
spojující různé úrovně správy v souladu 
s příslušnými systémy ústavních 
pravomocí;
c) podávat o provádění partnerství 
pravidelné zprávy.
d) Členské státy a řídící orgány by část své 
technické pomoci v rámci současného a 
příštího programového období měly 
využívat k tomu, aby zajistily, že partneři, 
zvláště pak malé místní orgány, 
hospodářští a sociální partneři a nevládní 
organizace, měly nezbytné kapacity, které 
jim umožní účast na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení smlouvy o 
partnerství a programů.
1.1.5 Ve všech fázích provádění fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být navázáno 
partnerství, které umožní přímé zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
přípravy smluv o partnerství a programů a 
rovněž do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení těchto 
programů. K účasti musí být přizváni 
rovněž sociální a hospodářští partneři a 
další orgány veřejné správy a subjekty 
zastupující občanskou společnost, včetně 
partnerů z oblasti životního prostředí, 
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nevládních organizací a subjektů 
zodpovědných za prosazování rovnosti žen 
a mužů a nediskriminace, aby bylo 
zajištěno partnerství ve všech fázích 
provádění opatření.

1.2 Udržitelný rozvoj 
1.2.1 Zásada udržitelného rozvoj, kterou 
stanoví článek 3 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU), se týká myšlenky pokroku, podle 
níž musí být při úvahách o prosperitě a 
lepší kvalitě života současných a 
budoucích generací zohledňována 
sociální, hospodářská a environmentální
hlediska.
1.2.2 Hlediska udržitelného rozvoje a 
zásada „znečišťovatel platí“ musí být 
tudíž nedílnou součástí každého plánu, 
návrhem počínaje a realizací konče, a 
rovněž i monitorování a hodnocení. 
Neuplatnění zásady „znečišťovatel platí“ 
lze povolit pouze ve výjimečných 
případech a za předpokladu, že jsou 
zavedena jasná zmírňující opatření.
1.2.3 V zájmu řešení svých komplexních 
problémů musí členské státy a regiony 
využívat veškeré dostupné politické 
nástroje Unie. Zejména v souvislosti 
s řešením problému změny klimatu se 
musí využití prostředků zaměřovat na 
preventivní a zmírňující opatření. Veškeré 
nové investice realizované s podporou 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, musí být takové 
povahy, aby byly odolné vůči dopadům 
změny klimatu a přírodních katastrof.
1.2.4 EFRR a FS musí být i nadále 
zdrojem významných investic do 
infrastruktury členských států a regionů, 
které umožní plnění požadavků směrnice 
o vodě1 a dalších příslušných směrnic. 
K dispozici jsou technická řešení 
napomáhající udržitelným opatřením a 
nově se objevují i další, takže EFRR by 

                                               
1 Úř. věst. odkaz… Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000.
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měl i nadále podporovat výzkum v této 
oblasti. Účelem této podpory musí být 
doplňková opatření v rámci programu 
Horizont 2020. Prostředky na financování 
opatření v oblasti biologické rozmanitosti 
mohou být uvolněny z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a Evropského námořního a 
rybářského fondu (EMFF). EZFRV může 
být využit rovněž jako zdroj podpory 
organizacím obhospodařujícím 
zemědělskou půdu v případech, kdy 
povinné environmetální požadavky 
vytvářejí v dané oblasti nevýhodné 
podmínky. 
1.2.5 Činnost zaměřená na dosažení 
udržitelného rozvoje nesmí být pouze 
technické povahy. V zájmu zajištění toho, 
aby se tento cíl stal v činnosti fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, hlediskem, které bude 
v daném místě široce uplatňováno, musí 
řídící orgány tento cíl řádně a soustavně 
zohledňovat v průběhu celého životního 
cyklu programů a musí zaujímat 
aktivnější přístup ke snižování 
environmentálně škodlivých účinků 
intervencí, mj. tím, že přijmou následující 
opatření: 
a) zaměří investice na projekty umožňující 
nejúčinnější využívání zdrojů;
b) pečlivě zváží potřebu investic 
v případech, kdy tyto investice mají 
významné nepříznivé dopady na životní 
prostředí;
c) při srovnávání nákladů, které by 
v průběhu celého životního cyklu vznikly 
za použití alternativních investičních 
metod, vycházejí z dlouhodobé 
perspektivy; 
d) ve větší míře využívají ekologických 
veřejných zakázek,
e) investice orientují na zajištění 
přístupnosti pro všechny uživatele, 
umožňující bezbariérový přístup pro osoby 
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se zdravotním postižením.

1.3 Podpora rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace 
1.3.1 Členské státy a regiony musí 
vynaložit větší úsilí, aby odstranily 
nerovnosti a podpořily rovnost žen a mužů 
a bojovaly rovněž proti jakékoli 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, a to ve 
všech fázích provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.
1.3.2 Členské státy a regiony musí dbát o 
plnění cíle v oblasti rovnosti žen a mužů a 
musí podniknout potřebné kroky, které v 
programech spolufinancovaných z fondů, 
na něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zabrání jakékoli 
diskriminaci během přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení operací a musí 
jasně stanovit opatření, která zajistí, že 
tato zásada bude v těchto programech 
zohledňována.
1.3.3 Rozsáhlejší uplatnění žen na trhu 
práce jako zaměstnavatelek i 
zaměstnankyň by pro hospodářství Unie 
znamenalo posílení. Uvolnění potenciálu 
pro takovéto zvýšení aktivity 
prostřednictvím zvýšení zaměstnanosti žen 
je klíčové pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti. Je 
proto třeba řešit veškeré překážky, které 
ženám brání v uplatnění na trhu práce. 
Členské státy a regiony musí zajistit, aby 
aktivity, které podporují ekonomickou 
nezávislost žen, přispívají k dosažení 
náležité rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem a přinášejí ženám 
příležitosti v oblasti podnikání, byly kromě 
ESF financovány také z prostředků 
EFRR, FS, EMFF a EZFRV.
1.3.4. Monitorování a hodnocení 
programů přispěje k tomu, že bude možné 



AM\906345CS.doc 81/97 PE491.157v02-00

CS

změřit dopady očekávaného přínosu 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v oblasti 
rovnosti žen a mužů.

1.4 Přístupnost
1.4.1 Veškeré produkty a služby , které 
jsou nabízeny veřejnosti a 
spolufinancovány z prostředků fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být přístupné. Zvláště 
přístupnost zastavěných prostor, dopravy, 
informačních a komunikačních 
technologií, kterou členské státy zajišťují 
a podporují prováděním náležitých 
opatření, má zásadní význam z hlediska 
začlenění znevýhodněných skupin 
obyvatel, včetně osob se zdravotním 
postižením, v souladu s Úmluvou OSN o 
právech osob se zdravotním postižením. 
1.4.2 Nanejvýš důležité je také to, aby byly 
náležitě zohledňovány potřeby 
znevýhodněných skupin s cílem umožnit 
jim lepší uplatnění na trhu práce a plné 
zapojení do života společnosti.
1.4.3 Členské státy a regiony musí i 
nadále podporovat sociální soudržnost, 
která musí mít rovnocenné postavení jako 
soudržnost hospodářská a územní, a to ve 
všech regionech EU, protože jedině tak 
může strategie EU 2020 dosáhnout svých 
cílů.

1.5 Demografie
1.5.1 Přizpůsobení se demografickým 
změnám je jednou z hlavních výzev, před 
nimiž budou v nadcházejících desetiletích 
členské státy a regiony stát. Kombinace 
menšího počtu pracujících a vyššího 
podílu lidí v důchodu bude stále více 
zatěžovat systémy členských států v oblasti 
sociálního zabezpečení, a tím i 
hospodářskou konkurenceschopnost 
Unie.
1.5.2 Demografické změny s sebou nesou 
nové výzvy. Jednotlivé vývojové trendy 
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v oblasti demografie je třeba zkoumat a 
řešit především na té úrovni, regionální či 
místní, na které se začnou projevovat. 
Členské státy a regiony musí počítat 
s možností využití fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, při vytváření konkrétně 
zaměřených strategií pro řešení 
demografických problémů a vytváření 
příležitostí pro „stříbrnou ekonomiku“.
1.5.3 Vytváření nových pracovních 
příležitostí pro starší osoby přinese 
množství výhod pro lidi, včetně mladších 
osob se zdravotním postižením, společnost 
i veřejné rozpočty. Fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí členské státy a 
regiony využívat k opatření na snadnější 
začleňování všech věkových skupin. Co 
nejlepší využívání všech stávajících 
lidských zdrojů, včetně úsilí o řešení 
problému nezaměstnanosti mládeže, 
odráží jeden z bezprostředních úkolů 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, pokud jde o 
jejich přínos k maximalizaci potenciálu 
všech obyvatel Unie. Tohoto cíle bude 
dosaženo zajištěním lepšího přístupu ke 
vzdělání, jeho minimální úrovně a kvality 
a posílením struktur v oblasti sociální 
podpory. Investice do zdravotnictví by také 
přispěly k cíli dlouhého a zdravého 
pracovního života všech občanů Unie. 
1.5.4 Při vytváření koncepce svých 
programů musí členské státy a regiony 
vzít v úvahu dlouhodobé výzvy spojené 
s demografickými změnami. V regionech, 
které jsou demografickými změnami 
nejvíce postiženy, musí stanovit opatření, 
která:
a) podpoří demografickou obnovu 
vytvářením lepších podmínek pro rodiny a 
citlivější rovnováhy mezi pracovním a 
rodinným životem; 
b) zvýší zaměstnanost; povedou k růstu 
produktivity a hospodářského výkonu 
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prostřednictvím investic do vzdělání a 
výzkumu;
c) zaměří se na vhodnost a kvalitu 
vzdělání a struktury sociální podpory;
a
d) zajistí nákladově efektivní poskytování 
zdravotní péče, sociálních služeb a 
dlouhodobé péče, včetně investic do 
infrastruktury.

1.6 Integrovaný přístup 
1.6.1 Integrovaný územní přístup je 
základním předpokladem účinné odpovědi 
na výzvy, jimž čelí členské státy a regiony. 
Tyto výzvy souvisejí s dopady: globalizace; 
environmentálních a energetických 
problémů; problémů spojených se 
stárnutím obyvatelstva a demografickými 
změnami; technologické transformace a 
inovačních požadavků; a nerovnosti 
příjmů a sociální segregace. Z komplexní 
povahy a provázanosti těchto problémů 
vyplývá, že uspět mohou jen řešení, která 
budou mít integrovanou, víceodvětvovou a 
mnohorozměrnou povahu. 
1.6.2 Fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, v této 
souvislosti umožňují kombinovat 
přednosti různých fondů EU v rámci 
integrovaných souborů opatření 
sestavených tak, aby odpovídaly 
konkrétním místní a regionálním 
potřebám.
1.6.3 Členské státy a regiony při vytváření 
koncepce svých strategií a programů, kdy 
hledají nejvhodnější možnosti intervencí, 
musí věnovat zvláštní pozornost určujícím 
územním, strukturálním a 
institucionálním podmínkám, jako je 
propojenost daného regionu, struktura 
zaměstnanosti a mobilita pracovních sil; 
vazby mezi městem a venkovem; místní 
provázanost jednotlivých odvětví; kulturní 
dědictví; stárnutí a demografické posuny 
atd.
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1.6.4 Členské státy a regiony musí provést 
analýzu toho, jaké jsou hlavní 
společenské výzvy, před nimiž stojí. 
V souvislosti s reakcí na tyto výzvu musí 
mít na zřeteli rovněž otázku týkající se 
toho, jaké jsou jednotlivé aspekty životní 
úrovně jejich občanů, které chtějí 
prostřednictvím své politiky ovlivnit a 
zlepšit, a jaká má být v konkrétním 
kontextu daného členského státu či 
regionu koncepce a realizace této politiky. 
1.6.5 V rámci podpory dobře fungujících 
opatření, která budou odpovídat 
konkrétním regionálním potřebám, musí 
členské státy a regiony dále rozvíjet 
integrovaný územní přístup k vytváření 
koncepce politiky a její realizaci, který se 
bude při zohlednění příslušných 
kontextuálních aspektů zaměřovat na 
následující ústřední prvky:
a) hodnocení potenciálu a schopnosti 
daného regionu rozvíjet strategii Evropa 
2020; 
b) posouzení rozvojových výzev, před 
nimiž dotyčný region stojí, a jeho 
schopnosti se s těmito výzvami vyrovnat;
c) zvážení vhodného územního rozsahu a 
kontextu pro koncepci a realizaci politik 
v souladu se zásadou subsidiarity;
d) návrh mechanismů víceúrovňové 
správy, které jsou nezbytné k zajištění 
účinné realizace politik;
e) volba vhodných ukazatelů výsledků a 
výstupů, které budou použity při 
monitorování a hodnocení politik.

2. Součinnost a koordinace fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, s nástroji dalších politik 
EU

2.1 Úvod
2.1.1 S ohledem na dosažení optimálních 
výsledků pro udržitelný růst a rozvoj 
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v daném místě je důležitá koordinace 
všech politik Unie a s nimi souvisejících 
nástrojů, které plní určitou úlohu v rámci 
vytváření hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a dosahování vyváženějšího 
územního rozvoje v EU. Odrazem toho 
musí být také lepší koordinace mezi 
rozpočtem Unie a rozpočty členských států 
na celostátní nebo nižší úrovni při 
financování společných politických 
priorit, jakož i lepší vertikální spolupráce 
mezi EU a vnitrostátními a regionálními 
subjekty.
2.1.2 Součinnost a koordinace 
automaticky neznamenají, že bude 
stanoveno jedno řešení vhodné pro 
všechny. V souvislosti s tím je nutné 
provést důkladnější analýzu dopadu 
politik Unie na regiony a soudržnost, aby 
byly podpořeny efektivně fungující 
součinnosti a na evropské úrovni byly 
určeny a prosazovány nejvhodnější 
prostředky na podporu místních 
a regionálních investic.
2.1.3 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence podporované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, byly v programovací i 
prováděcí fázi slučitelné s cíli jiných 
politik EU. Musí proto usilovat o to, aby:
a) nacházely a využívaly komplementarity 
mezi různými nástroji Unie na vnitrostátní 
a regionální úrovni, a to jak ve fázi 
plánování, tak i v průběhu provádění; 
b) optimalizovaly stávající struktury a 
v případě potřeby vytvářely nové, které 
usnadní strategické stanovení priorit pro 
jednotlivé nástroje, jakož i struktury pro 
koordinaci na vnitrostátní úrovni, 
zamezily vynakládání paralelního úsilí na 
tytéž věci a určily oblasti, kde je potřebná 
dodatečná finanční podpora;
c) v plné míře využívaly možností 
kombinování podpory z různých nástrojů 
na podporu jednotlivých operací a úzce 
spolupracovaly se subjekty, které 
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odpovídají za provádění dalších 
vnitrostátních nástrojů, s cílem poskytovat 
příjemcům jednotně koncipované a přímo 
dostupné možnosti financování.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Velmi důležité je posílit součinnosti 
a komplementarity mezi politikou 
soudržnosti a programem Horizont 2020, 
zároveň ovšem stanovit jasné hranice mezi 
oblastmi jejich intervencí.
2.2.2 Členské státy a regiony musí 
především vyvinout celostátní nebo 
regionální strategii výzkumu a vývoje pro 
„inteligentní specializaci“ v souladu 
s národním programem reforem. Tyto 
strategie musí být vyvinuty v těsné 
spolupráci mezi celostátními či 
regionálními řídícími orgány a orgány, 
jejichž činnost se přímo týká programu 
Horizont 2020, ale rovněž za účasti 
zainteresovaných subjektů, jako jsou 
univerzity a instituce vyššího vzdělávání, 
místní průmysl a sociální partneři. Co se 
týče přístupnosti a bezbariérového 
prostředí a služeb, měly by být do 
realizace inovačních strategií odrážejících 
potřeby starších osob ve smyslu 
prosazování myšlenky „univerzálního 
designu“ pro všechny zapojeny i 
zainteresované subjekty zastupující osoby 
se zdravotním postižením. Tyto inovační 
strategie musí zohledňovat opatření 
prováděná zdola ve směru k Horizontu 
2020 i opatření prováděná shora od 
tohoto programu.
2.2.3 Zdola prováděná opatření zaměřená 
na přípravu regionálních subjektů 
působících v oblasti výzkumu a vývoje 
k zapojení do projektů programu 
Horizontu 2020 („cesta k excelenci“), 
budou rozvíjena na základě budování 
kapacit. Komunikace a spolupráce mezi 
vnitrostátními kontaktními místy 
programu Horizont 2020 a řídícími 
orgány fondů, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, musí být 
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posíleny, především co se týče projektů 
programu Horizont 2020, které byly 
vybrány do užšího seznamu, ale pro 
nedostatek prostředků nebyly řádně 
financovány.
2.2.4 Shora prováděná opatření musí 
poskytovat prostředky pro využívání a 
šíření výsledků výzkumu a vývoje, které 
přinese program Horizont 2020, 
v prostředí trhu a mohou zahrnovat: 
pilotní provozy a ukázková pracoviště, 
ověřování koncepce a financování raných 
fází, inkubační zařízení, aplikovaný 
výzkum, konkrétní možnosti přenosu 
průmyslových a technologických metod a 
podporu seskupení.
2.2.5 Vnitrostátním a regionálním 
orgánům musí být poskytována společná 
podpora pro vytváření koncepce a 
provádění těchto inovačních strategií, 
která může zahrnovat: podporu při 
hledání možností společného financování 
infrastruktury výzkumu a vývoje 
evropského zájmu, podporu mezinárodní 
spolupráce, metodickou podporu 
prováděnou formou vzájemného 
hodnocení, výměnu osvědčených postupů 
a odbornou přípravu v různých regionech.
2.2.6 Členské státy a regiony musí zvážit 
možnost následných dodatečných 
opatření, zaměřených na uvolnění jejich 
potenciálu ohledně excelence a inovací, a 
to takovým způsobem, aby tato opatření 
doplňovala a vytvářela součinnosti 
s programem Horizont 2020: 
a) spojování nově vznikajících center 
excelence a inovačních regionů v méně 
rozvinutých členských státech s jejich 
protějšky v jiných částech Evropy, které 
zaujímají vedoucí postavení;
b) vytváření vazeb s inovačními 
seskupeními a vyhledávání excelence 
v méně rozvinutých regionech;
c) vytvoření „pracovních míst EVP“ 
k přilákání vynikajících akademických 
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pracovníků;
 a
d) podpora přístupu k mezinárodním sítím 
výzkumníků a inovátorů.

2.3 LIFE
2.3.1 Je-li to možné, musí být využíváno 
součinnosti s nástroji unijních politik 
(nástroji finančními i nefinančními), 
které slouží zmírňování změny klimatu, 
ochraně životního prostředí a účinnému 
využívání zdrojů.
2.3.2 Vzhledem k tomu, že programy 
budou přispívat k plnění cílů v oblasti 
udržitelného růstu prostřednictvím 
výraznějšího tematického zaměření a 
posílením zásady udržitelného rozvoje, 
tvoří součinnosti uvedené v bodě 2.3.1 
nedílnou součást regulačního rámce 
fondů, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních.
2.3.3 Je třeba usilovat o vytváření 
součinností s programem LIFE, zvláště 
pak s integrovanými projekty v oblasti 
přírody (jako jsou ekosystémové služby a 
biologická rozmanitost), vody, odpadu, 
ovzduší, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se změně klimatu. 
Koordinace s rámcovým programem 
LIFE musí být zajištěna prostřednictvím 
podpory projektů, které mají doplňkovou 
povahu, jakož i podporou využívání 
řešení, metod a přístupů ověřených 
v rámci rámcového programu LIFE.
2.3.4 Podporováno musí být posuzování 
vlivu na životní prostředí (EIA), 
posuzování dopadu na udržitelný rozvoj 
(SIA), strategické posuzování vlivů na 
životní prostředí (SEA) a další příslušné 
nástroje, zvláště pak nástroje zaměřující 
se na kvalitu a rozsah bezbariérového 
prostředí a služeb, aby byla zohledňována 
ztráta biologické rozmanitosti a účinky 
změny klimatu na územní plánování 
(včetně makroregionálních strategií) a 
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rozhodování na regionální a místní 
úrovni.
2.3.5 Členské státy a regiony musí 
podporovat zelenou infrastrukturu, 
ekologické inovace a přijetí vylepšených 
technologií, s jejichž pomocí bude možné 
vytvořit ekologičtější hospodářství.
2.3.6 Budování kapacit je nezbytným 
předpokladem provádění těchto činností a 
musí vést ke zvyšování potenciálů a 
rozvoji dovedností jak na straně místních 
a regionálních orgánů, tak i na straně 
partnerů.
2.3.7 Vzhledem k tomu, že 
environmentální výzvy neznají správní 
hranice, má mimořádný význam 
přeshraniční, meziregionální a 
nadnárodní spolupráce evropských, 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů v oblasti ochrany biologické 
rozmanitosti a přírodních zdrojů bez 
ohledu na hranice regionů. Lepší 
využívání možností územní spolupráce a 
výměny informací, zkušeností a 
osvědčených postupů by významnou 
měrou přispělo k plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí a klimatu.
2.3.8 Financování z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být koordinováno 
s podporou poskytovanou z prostředků 
programu NER 300, který využívá příjmů 
pocházejících z dražeb povolenek v rámci 
systému obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů ve Společenství 
(ETS).1

2.4 „Erasmus pro všechny“

                                               
1 Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39–48 2010/670/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2010, kterým se 
stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na 
zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních 
projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES Úř. Věst. L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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2.4.1 Je nutno zvýšit součinnost mezi 
fondy, na něž se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, a programem 
„Erasmus pro všechny“, aby se 
maximalizovaly dopady investic do 
lidského potenciálu. Tím, že přispějí 
k růstu a prosperitě, budou mít tyto 
investice zásadní přínos pro jednotlivce i 
společnost jako celek. „Erasmus pro 
všechny“ podporuje pouze nadnárodní 
projekty, zatímco politika soudržnosti má 
výraznější regionální rozměr. Členské 
státy a regiony by měly vyzkoušet nástroje 
a metody, které budou výsledkem 
nadnárodní spolupráce v rámci programu 
„Erasmus pro všechny“, a pak je 
prostřednictvím fondů, na něž se vztahuje 
nařízení o společných ustanoveních, 
zavést na svém území.
2.4.2 Komise a členské státy musí zajistit 
účinnou koordinaci mezi politikou 
soudržnosti a programem „Erasmus pro 
všechny“ stanovením jasného rozdílu 
mezi jednotlivými typy podporovaných 
investic a cílových skupin. Program 
„Erasmus pro všechny“ se bude 
zaměřovat na podporu nadnárodní a 
bezbariérové vzdělávací mobility studentů, 
mládeže a pracovníků, bez ohledu na 
jejich zdravotní postižení; strategických 
partnerství mezi organizacemi a 
institucemi v celé Evropě a opatření 
podporujících vytváření koncepce a 
provádění politik. Hlavními prioritními 
cíli investic v oblasti politiky soudržnosti 
budou: vzdělání, odborná příprava pro trh 
práce, osoby se zdravotním postižením a 
mobilita dospělých studentů.
2.4.3 Výraznějších výsledků bude dále 
dosaženo podporou komplementarity 
financování mobility a financování 
aktivit, které povedou k širokému 
uplatňování osvědčených postupů a 
inovativních projektů, které budou v 
rámci programu „Erasmus pro všechny“ 
vybrány na úrovni EU. K této koordinaci 
mohou přispět vnitrostátní agentury 
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zřízené v rámci tohoto programu.

2.5 Nástroj pro propojení Evropy (CEF), 
transevropské sítě (TEN) a 
telekomunikační sítě 
2.5.1 V zájmu maximalizace evropské 
přidané hodnoty musí plánování EFRR, 
Fondu soudržnosti, transevropských sítí a 
nástroje pro propojení Evropy (CEF) 
probíhat v těsné spolupráci, aby bylo 
zajištěno optimální propojení různých 
typů infrastruktury (dopravní, energetické 
a telekomunikační) na místní, regionální 
a vnitrostátní úrovni i v rámci celé Unie. 
U projektů, které mají celoevropský 
rozměr nebo se týkají jednotného trhu, 
zejména jedná-li se o prioritní dopravní, 
energetické a digitální sítě, musí být 
zajištěn maximální pákový efekt. 
2.5.2 S ohledem na potřebu uceleného 
plánování vnitrostátních infrastruktur, 
které bude brát ohled na vytváření 
unijních přeshraničních spojení i 
vytváření spojení mezi regiony uvnitř 
jednoho členského státu, musí plány 
vycházet z reálné a předpokládané 
dopravní poptávky a určit chybějící spoje 
a úseky s nízkou kapacitou. Investice do 
regionální propojenosti s celkovou sítí a 
s hlavní transevropskou sítí dopravní 
infrastruktury (TEN-T) musí zajistit, aby 
městské a venkovské oblasti mohly ve svůj 
prospěch využívat příležitostí, které tyto 
hlavní sítě vytvářejí.
2.5.3 Upřednostňování investic, které mají 
dopady i za hranicemi určitého členského 
státu, musí být koordinováno 
s plánováním TEN-T, tak aby investice do 
dopravní infrastruktury, které pocházejí 
z EFRR a z Fondu soudržnosti, byly 
v plném souladu s hlavními směry TEN-T, 
které vymezují dopravní priority Unie, 
mj.: přístupnost pro starší osoby, osoby se 
sníženou schopností pohybu a cestující se 
zdravotním postižením, řešení problémů 
spojených se změnou klimatu, budoucí 
rozvoj integrované sítě TEN-T a koncepce 
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koridorů pro více druhů dopravy.
2.5.4 Bílá kniha Komise o dopravě1

předkládá vizi konkurenceschopného a 
nákladově efektivního dopravního 
systému s důrazem na to, že v odvětví 
dopravy musí dojít k významnému snížení 
emisí skleníkových plynů. Pro fondy, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, to znamená orientaci na 
udržitelný způsob dopravy a investice 
v oblastech, které nabízejí největší 
evropskou přidanou hodnotu, jakou jsou 
například transevropské sítě. Jakmile 
bude stanoveno, o jaké investice se bude 
jednat, musí jim být přidělena priorita 
s ohledem na jejich přínos k přístupnosti a 
bezbariérové mobilitě, udržitelnosti, 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jednotnému evropskému dopravnímu 
prostoru.

2.5.5 Členské státy a regiony musí své 
investice zaměřit na budování nové 
infrastruktury a prostřednictvím rozsáhlé 
modernizace na zvyšování kapacity 
stávající infrastruktury.
2.5.6 V oblasti námořní dopravy musí být 
zajištěn rozvoj přístavů jako účinně 
fungujících vstupních a výstupních míst, 
plně propojených s pozemní 
infrastrukturou. Prioritu musí získat 
projekty týkající se přístupu do přístavů a 
jejich spojení s vnitrozemím. Rozvoj 
vnitrozemských vodních cest musí posílit 
jejich přínos k udržitelným evropským 
sítím nákladní dopravy.
2.5.7 Je třeba usilovat zejména o 
komplementaritu mezi investicemi do 
infrastruktury, které pocházejí z 
prostředků EFRR a Fondu soudržnosti, u 
nichž se uplatňuje společné řízení, a 
investicemi prováděným v rámci nástroje 
pro propojení Evropy (CEF), který je 

                                               
1 „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje“ COM(2011)0144.
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přímo řízeným nástrojem, u něhož se 
projekty vybírají podle pravidel 
hospodářské soutěže. CEF bude 
financovat projekty, které se týkají hlavní 
sítě (strategicky nejvýznamnějších částí 
celkové sítě), mají nejvyšší evropskou 
přidanou hodnotu a z hlediska realizace 
by měly mít v rámci sítě TEN-T nejširší 
záběr: chybějící přeshraniční spojení, 
hlavní místa s nedostatečnou kapacitou a 
multimodální uzly. Fond soudržnosti se 
soustředí na projekty s vysokou evropskou 
přidanou hodnotou, které se v rámci 
dopravních sítí zaměřují na odstraňování 
úseků s nedostatečnou kapacitou 
prostřednictvím podpory infrastruktury 
sítě TEN-T, a to jak v hlavní, tak i 
v celkové síti. 
2.5.8 Fond soudržnosti a strukturální 
fondy budou podporovat místní a 
regionální infrastruktury a jejich 
propojování s prioritními unijními sítěmi 
v oblasti energetiky i telekomunikací.
2.5.9 CEF má ve vztahu k Fondu 
soudržnosti a strukturálním fondům 
komplementární úlohu, protože přispívá 
k dosažení cílů v oblasti rozvoje 
regionální a místní infrastruktury s cílem 
vytvářet co nejvyšší přidanou hodnotu pro 
funkční a integrovaný jednotný trh a pro 
sociální a územní soudržnost.

2.6 Nástroj předvstupní pomoci (IPA), 
evropský nástroj sousedství a partnerství 
(ENPI) a Evropský rozvojový fond (ERF)
2.6.1 Je třeba usilovat o zvyšování 
součinnosti mezi vnějšími nástroji a 
politikou soudržnosti s cílem zlepšit 
efektivitu plnění komplexních politických 
cílů Unie. Různé možnosti součinnosti a
komplementarity je třeba rozvíjet 
především mezi Evropským rozvojovým 
fondem, nástrojem předvstupní pomoci a 
nástrojem sousedství.
2.6.2 Těžit je třeba z hlubší územní 
integrace, součinností mezi aktivitami 
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územní spolupráce, které probíhají 
v rámci politiky soudržnosti, a evropským 
nástrojem sousedství. Největší potenciál 
z hlediska vytváření komplementarit mezi 
těmito nástroji mají aktivity v oblasti 
přeshraniční spolupráce. Členské státy a 
regiony proto musí zajistit, aby probíhající 
činnosti byly zapojeny do nově 
vytvořených evropských seskupení pro 
územní spolupráci, s důrazem na 
budování kapacit nevládních organizací, 
především organizací zastřešujících, a 
umožnit jim tak přístup k fondům, 
koordinaci a výměnu osvědčených 
postupů.

3. Mechanismus koordinace fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních

3.1 Členské státy a regiony musí zajistit, 
aby intervence financované z fondů, na 
něž se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, vytvářely součinnosti a aby 
jejich zjednodušení vedlo v daném místě 
ke snížení administrativních nákladů a 
administrativní zátěže.
3.2 Ministerstva a řídící orgány, které 
odpovídají za provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí navzájem úzce 
spolupracovat na přípravě, provádění, 
monitorování a hodnocení smlouvy o 
partnerství a programů. Musí zejména:
a) určit oblasti intervence, v nichž se 
mohou fondy, na něž se vztahuje nařízení 
o společných ustanoveních, doplňujícím 
způsobem kombinovat při plnění 
tematických cílů stanovených v tomto 
nařízení;
b) podporovat, aby řídící orgány, které 
odpovídají za jeden z fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, zapojovaly jiné řídící 
orgány a příslušná ministerstva do 
vytváření systémů podpory, které zajistí 
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součinnost a zabrání překrývání činnosti;
c) zřídit společné monitorovací výbory pro 
programy, které provádějí fondy, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a zajistit rozvoj dalších 
mechanismů společného řízení a kontroly, 
které usnadní koordinaci mezi orgány 
odpovědnými za provádění fondů, na něž 
se vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních;
d) využívat společných řešení elektronické 
správy zaměřených na žadatele a příjemce 
a jednotných správních míst poskytujících 
poradenství ohledně možností podpory, 
kterou nabízejí jednotlivé fondy, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních.
3.3 Měl by být zaveden evropský 
monitorovací systém, který bude 
monitorovat provádění fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, a pokroky dosažené v rámci 
plnění cílů strategie Evropa 2020, přičemž 
musí být zajištěna účast partnerů ve 
smyslu článku 5.

4. Priority územní koordinace 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální)

4.1 Značný potenciál regionálního 
rozvoje, tvorby pracovních míst a 
soudržnosti představuje spolupráce, která 
překračuje správní hranice a snaží se 
překonávat přirozené hranice. Spolupráce 
založená na společné potřebě v rámci 
určitého sdíleného území patří často k těm 
nejefektivnějším. 
4.2 Přeshraniční spolupráce vychází 
z pochopení skutečnosti, že mnohé 
problémy se šíří bez ohledu na správní 
hranice. Účinná reakce vyžaduje společný 
postup založený na spolupráci a sdílení 
poznatků na příslušné územní úrovni. 
Potenciál, který v sobě skrývají 
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pohraniční regiony, lze dále uvolnit za 
pomoci místně orientovaných podpůrných 
opatření.
4.4 Dvě stávající makroregionální 
strategie připravily podmínky umožňující 
organizovaným způsobem zapojovat 
zainteresované subjekty do společných 
činností na příslušné územní úrovni. Díky 
těmto strategiím nyní panuje větší 
pochopení pro nutnost spolupráce při 
zvládání problémů, které členské státy 
nemohou řešit samy, jako je například 
vyčištění Baltského moře či Dunaje. 
Makroregionální strategie a další formy 
územní spolupráce mohou čerpat podporu 
z EFRR i ESF a v rámci programů musí 
být stanoveny konkrétní podmínky pro 
podporu makroregionálních strategií.
Součástí programování fondů, na něž se 
vztahuje nařízení o společných 
ustanoveních, musí být překonávání 
překážek – cíle stávajících 
makroregionálních strategií se musí 
odrážet v analýze potřeb a ve stanovení 
cílů pro příslušné operační programy, a to 
již od fáze plánování. Tyto strategie 
mohou svému účelu sloužit jedině tehdy, 
budou-li cíle makroregionálních strategií 
v dotčených regionech a členských státech 
součástí strategického plánování v rámci 
programů politiky soudržnosti.
4.6 Členské státy a regiony musí současně 
zajistit, aby programy územní spolupráce 
účinným způsobem přispívaly k plnění 
cílů strategie Evropa 2020. Členské státy a 
regiony tak mohou podpořit spolupráci a 
otestovat, v rámci pilotních projektů 
vyzkoušet a následně i zavést nová řešení, 
přičemž musí zajistit, aby byla navázána 
spolupráce na podporu širších politických 
cílů. V případě potřeby je nutno územní 
spolupráce využít k tomu, aby se na řešení 
společných problémů podíleli tvůrci 
politik z příslušných sousedních zemí.
4.7 Členské státy a regiony musí chápat 
programy územní spolupráce především 
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jako užitečné nástroje umožňující 
překonávat překážky v oblasti spolupráce, 
jež zpětně podpoří plnění vnitrostátních a 
regionálních politických cílů s dopadem 
přesahujícím programovou oblast.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování zásad partnerství a monitorování nelze efektivním způsobem zvládnout bez toho, 
aby bylo posíleno postavení partnerů, zvláště pak těch, kteří mají omezené lidské a finanční 
zdroje. Je třeba zavést zvláštní posouzení dopadů týkajících se přístupnosti, díky nimž bude 
možné hodnotit plánovaná opatření a investice. V této souvislosti je nepochybně zřejmé, že 
přístupnost musí být zahrnuta mezi kritéria, která je třeba splnit, má-li být určitá investice 
považována za udržitelnou, zejména s ohledem na stárnutí společnosti. Myšlenka 
univerzálního designu by měla být uplatňována také v souvislosti s přístupností a hodnotící 
přístup jako investice do budoucna.


