
Návrh nařízení o Evropské územní spolupráci 2014–2020 

Shrnutí pro veřejnost 
 

O CO SE JEDNÁ? 

• Pohraniční oblasti jsou často izolovány od centra země, kde jsou činěna rozhodnutí, a 
zaslouží si proto zvláštní pozornost.  

• Díky Evropské územní spolupráci se mohou regiony v Evropě podílet na řešení společných 
problémů, jako jsou třeba znečištění Baltského moře, využití lékařské péče v zahraničí či 
výměna zkušeností týkajících se podpory inovací. 

• Tato spolupráce je součástí politiky soudržnosti Unie, která je i nadále hlavní složkou 
finančního rámce EU na období 2014–2020, jenž navrhuje Evropská komise. Unie za tím 
účelem uvolní značné finanční prostředky.  

• Navrhované nařízení stanovuje praktická opatření pro Evropskou územní spolupráci.  

JAK TO BUDE FUNGOVAT A PRO KOHO BUDOU TATO OPATŘENÍ PŘÍNOSNÁ? 

Evropská územní spolupráce probíhá v rámci tří různých typů programů: 

• přeshraniční spolupráce – financování projektů, které zahrnují regiony a místní orgány na 
obou stranách společné hranice (např. francouzsko-německé projekty na podporu 
přeshraničního využívání infrastruktury). Tyto programy spolupráce fungují téměř na všech 
hranicích členských států. 

• nadnárodní spolupráce – financování projektů mezi státními, regionálními a místními subjekty 
v rozsáhlých oblastech, jako jsou třeba členské země a regiony kolem Baltského moře či Alp  

• programy meziregionální spolupráce – slouží k podpoře výměny osvědčených postupů v 
oblasti inovací, energetické účinnosti, rozvoje měst aj.  

PROČ JE TŘEBA PŘIJMOUT OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU? 

• Problémy, kterým země a regiony EU čelí, přesahují čím dál tím více národní i regionální 
hranice. Proto je nutná taková spolupráce, která zahrnuje celé území Unie. .  

CO SE PŘESNĚ ZMĚNÍ? 

Navrhované nařízení přinese tyto změny: 

• Partneři se budou muset v rámci programu přesněji dohodnout, jaký druh projektů chtějí 
financovat, a stanovit si jasné cíle. Projekty také budou muset být v souladu s politickými 
prioritami Unie a úzce provázané se strategiemi, které příslušné regiony a země EU stanovily. 
Jen tak lze dosáhnout efektivní spolupráce.  

• Nařízení umožní spolupráci mezi více zeměmi. Díky svému zjednodušení také snižuje 
administrativní zátěž jak na úrovni programů, tak jednotlivých projektů.  

 



KDY VSTOUPÍ TENTO NÁVRH PRAVDĚPODOBNĚ V PLATNOST? 

• O návrhu Komise se bude nyní jednat s Evropským parlamentem a vládami členských států. 
V platnost by měl vstoupit v roce 2013. 
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