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Předmět: Legislativní balíček pro politiku soudržnosti 
– prvky částečného obecného přístupu 

 
 

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti 

obsahující mimo jiné tyto návrhy: 

 

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského 

námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, a o obecných 

ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
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Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1083/2006 (dokument 15243/11 FSTR 49 FC 39 REGIO 83 SOC 859 AGRISTR 56 

PECHE 279 CADREFIN 87 CODEC 1632), dále jen „nařízení o společných 

ustanoveních“, 

 

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení 

nařízení (ES) č. 1081/2006 (dokument 15247/11 FSTR 50 SOC 860 REGIO 84 

CADREFIN 88 CODEC 1633), dále jen „nařízení o ESF“, a 

 

- návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se 

podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce 

(dokument 15253/11 REGIO 88 CADREFIN 92 FSTR 52 CODEC 1637), dále jen 

„nařízení o Evropské územní spolupráci“. 

 

2. Dne 14. března 2012 Komise předložila opravy k výše uvedeným návrhům nařízení 

o společných ustanoveních (dokument 15243/2/11 REV 2), nařízení o ESF (dokument 

15247/1/11 REV 1) a nařízení o Evropské územní spolupráci (dokument 15253/1/11 REV 1). 

 

3. Přezkum byl zaměřen na jednotlivé tematické bloky, jejichž prvky jsou obsaženy v nařízení 

o společných ustanoveních, nařízení o ESF a nařízení o Evropské územní spolupráci. 

 

4. Jednání dospěla do stadia, v němž je možné dosáhnout dohody o prvcích částečného 

obecného přístupu u těchto tematických bloků: 

 - programování, 

 - předběžné podmínky, 

- řízení a kontrola, 

- monitorování a hodnocení, 

- způsobilost a 

- velké projekty. 
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5. Výbor stálých zástupců posoudil tyto tematické bloky na zasedáních konaných ve dnech 

4. a 18. dubna 2012. 

 

6. Prvky těchto tematických bloků, ohledně nichž bylo ve Výboru stálých zástupců dosaženo 

obecné dohody, jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k této poznámce. 

 

7. Je třeba poznamenat, že veškeré předběžné dohody o těchto tematických blocích je třeba 

nahlížet v celkovém kontextu jednání o legislativním balíčku pro politiku soudržnosti a na 

základě zásady, že „nic není dohodnuto, dokud vše není dohodnuto“. Zejména předložené 

prvky částečného obecného přístupu nepředjímají výsledky jednání o jiných blocích 

k projednání, finančním nařízení nebo víceletém finančním rámci, přičemž může být nutné 

provést v předložených blocích následné změny v důsledku jednání o uvedených jiných 

blocích, jakož i v důsledku přezkumu finančního nařízení prováděného jednou za tři roky. 

Prohlášení k této otázce bude vloženo do zápisu z jednání Rady. 

 

8. S cílem reagovat na obavy, které delegace vyjádřily na zasedání Výboru stálých zástupců, 

předsednictví navrhuje, vedle již provedených změn a dalších menších změn uvedených 

v dodatcích 1 a 2 předsednictví, tyto dodatečné prvky: 

 

a) Specifická doporučení pro konkrétní zemi v rámci programování 

Vedle dřívějších konkrétních změn uvedených v dodatku 1 k této poznámce, jejichž 

cílem bylo jasně stanovit, že specifická doporučení pro konkrétní zemi se použijí pouze 

jako referenční materiál pro tvorbu národních programových dokumentů, spadají-li do 

politiky soudržnosti, by se mohlo uvažovat o společném prohlášení Rady a Komise 

nebo o bodu odůvodnění v tomto znění: 
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„Specifická doporučení pro konkrétní zemi se zohlední jako referenční materiál pro 

tvorbu národních programových dokumentů za předpokladu, že spadají do politiky 

soudržnosti. Použijí-li se v rámci programování specifická doporučení pro konkrétní 

zemi jako referenční materiál, je nezbytné v plné míře zohlednit zvláštní potřeby 

a územní kontext členských států a jejich regionů, jejich pravomoci během 

programování, jakož i víceletý charakter programování v oblasti soudržnosti a potřebu 

stabilního rámce pro programování.“ 

 

b) Auditní a řídící orgán jako součást jednoho veřejného subjektu 

V čl. 113 odst. 5 dodatku 3 jsou provedeny konkrétní úpravy s cílem jasně stanovit, že 

auditní orgán může být součástí stejného orgánu veřejné správy jako řídící orgán 

v případě programů, jejichž celková výše překračuje částku 250 000 000 EUR, pokud 

Komise informovala členský stát, že se může spolehnout v zásadě na stanovisko jeho 

auditního orgánu, nebo pokud je Komise na základě zkušenosti z předchozích 

programovacích období přesvědčena, že institucionální organizace a účetnictví 

auditního orgánu poskytuje odpovídající záruky její funkční nezávislosti a spolehlivosti. 

Komise dále v dodatku 7 revizi 1 předložila důrazněji formulované prohlášení ohledně 

svých plánů v tomto směru. Předsednictví doufá, že upravené prohlášení přispěje 

k upřesnění, které bylo požadováno několika delegacemi. 

 

c) Předběžná podmínka 

Komise předložila vysvětlující poznámku k odstranění ustanovení v souvislosti 

s posuzováním předběžných podmínek, která byla rozeslána delegacím (dokument 

9014/12). Předsednictví doufá, že se tím vyřeší obavy vyjádřené několika delegacemi. 
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9. Na tomto základě se Rada vyzývá, aby: 

 

- se dohodla na těchto prvcích za účelem dosažení částečného obecného přístupu ohledně 

a) programování, ve znění uvedeném v dodatku 1 revizi 2 k této poznámce; 

b) předběžných podmínek, ve znění dodatku 2 revize 2; 

c) řízení a kontroly, ve znění dodatku 3 revize 2; 

d) monitorování a hodnocení, ve znění dodatku 4 revize 2; 

e) způsobilosti, ve znění dodatku 5 revize 2; 

f) velkých projektů, ve znění dodatku 6 revize 2. 

 

- rozhodla, že výše uvedené předběžné dohody o těchto tematických blocích je třeba 

nahlížet v celkovém kontextu jednání o legislativním balíčku pro politiku soudržnosti 

a chápat na základě zásady, že „nic není dohodnuto, dokud vše není dohodnuto“, jak je 

stanoveno v odstavci 7 výše, a rozhodla o vložení této formulace do zápisu z jednání 

Rady; 

 

- rozhodla o zařazení prohlášení uvedených v dodatku 7 revizi 1 k této poznámce do 

zápisu z uvedeného zasedání. 

 

____________________ 


