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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1300/2013
ze dne 17. prosince 2013
o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006
upřesnit úkoly Fondu soudržnosti ve vztahu k uvedenému
rámci a ve vztahu k účelu, který Fondu soudržnosti
určuje Smlouva o fungování EU.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 177 druhý pododstavec této smlouvy,
(3)

Měla by být stanovena zvláštní ustanovení ohledně druhu
činností, které lze podporovat prostřednictvím Fondu
soudržnosti s cílem přispět k investičním prioritám
v rámci tematických cílů uvedených v nařízení (EU)
č. 1303/2013.

(4)

Unie by měla mít možnost prostřednictvím Fondu
soudržnosti přispívat na opatření k sledování svých cílů
v oblasti životního prostředí podle článků 11 a 191
Smlouvy o fungování EU, a to na energetickou účinnost
a obnovitelné zdroje energie, a na opatření v odvětví
dopravy, mimo transevropské sítě, v železniční, říční
a námořní dopravě, v systémech intermodální dopravy
a jejich vzájemné interoperability, v řízení silniční,
námořní a letecké dopravy, v ekologické městské dopravě
a ve veřejné hromadné dopravě.

(5)

Je třeba připomenout, že navzdory tomu, že z opatření
přijatých na základě čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování
EU vyplývají náklady, které veřejné orgány některého
členského státu považují za nepřiměřené, a navzdory
tomu, že je poskytována finanční podpora z Fondu
soudržnosti podle čl. 192 odst. 5 Smlouvy o fungování
EU, uplatňuje se zásada „znečišťovatel platí“.

(6)

Projekty v oblasti transevropských dopravních sítí (dále
jen „TEN-T“) podporované Fondem soudržnosti mají
respektovat hlavní směry stanovené nařízením Evrop
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (4).Za
účelem soustředění úsilí tímto směrem by měla být
dána přednost projektům společného zájmu vymezeným
uvedeným nařízením.

(7)

Investice k dosažení snížení emisí skleníkových plynů
z činností uvedených v příloze I směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/87/ES (5) by neměly být způso
bilé k získání podpory z Fondu soudržnosti, neboť již
mají finanční prospěch z uplatňování uvedené směrnice.

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Podle čl. 174 prvního pododstavce Smlouvy o fungování
Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") má
Unie rozvíjet a prosazovat svou činnost vedoucí k posilo
vání hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Fond
soudržnosti, který se zřizuje tímto nařízením, by proto
měl poskytovat finanční příspěvky na projekty ve sféře
životního prostředí a transevropských sítí v oblasti
dopravní infrastruktury.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013 (3) obsahuje společná ustanovení týkající
se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR),
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evrop
ského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evrop
ského námořního a rybářského fondu. Uvedené nařízení
vytváří nový rámec pro evropské strukturální a investiční
fondy, včetně Fondu soudržnosti. Je proto nezbytné

(1) Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 38.
(2) Úř. věst. C 225, 27.7.2012, s. 143.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudrž
nosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evrop
ském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Viz strana
320 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne
11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transe
vropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř.
věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne
13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice
Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32).
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Toto vyloučení by nemělo omezit možnost využití
Fondu soudržnosti na podporu činností, jež nejsou
uvedeny v příloze I směrnice 2003/87/ES, i kdyby tyto
činnosti byly prováděny týmiž hospodářskými subjekty
a zahrnovaly činnosti, jako jsou investice do energetické
účinnosti u kombinované výroby tepla a elektřiny a u sítí
dálkového vytápění, inteligentních systémů pro rozvod,
skladování a přepravu energie, opatření zaměřených na
snížení znečištění ovzduší, a i kdyby jedním z nepřímých
účinků takových aktivit bylo snížení emisí skleníkových
plynů nebo byly uvedeny v národním plánu podle směr
nice 2003/87/ES.

(8)

(9)

(10)

(11)

Investice do bydlení jiné než takové, které se vztahují
k podpoře energetické účinnosti nebo využívání obnovi
telných zdrojů energie, nemohou být způsobilé k získání
podpory z Fondu soudržnosti, jelikož nespadají do
působnosti podpory Fondu soudržnosti definované ve
Smlouvě o fungování EU.

Aby se urychlil rozvoj dopravní infrastruktury v Unii,
měl by Fond soudržnosti podporovat projekty dopravní
infrastruktury s evropskou přidanou hodnotou, které
jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1316/2013 (1), celkovou částkou
10 000 000 000 EUR. Poskytování podpory z Fondu
soudržnosti na tyto projekty by mělo být v souladu
s pravidly stanovenými v čl. 92 odst. 6 nařízení (EU)
č. 1303/2013. V souladu s nařízením (EU) č. 1316/2013
by podpora měla být dostupná pouze členským státům,
jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu
soudržnosti, přičemž se použije míra spolufinancování
platná pro uvedený fond.

(12)

V zájmu řešení specifických potřeb Fondu soudržnosti
a v souladu se strategií Unie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění je v rámci každého z tematic
kých cílů uvedených v nařízení (EU) č. 1303/2013
nezbytné stanovit zvláštní opatření týkající se Fondu
soudržnosti jako "investiční priority". Tyto investiční
priority by měly stanovit podrobné, vzájemně se nevylu
čující cíle, ke kterým má Fond soudržnosti přispět.
Takové investiční priority by měly tvořit základ pro
vymezení zvláštních cílů v rámci operačních programů,
jež zohlední potřeby a charakteristiky dané programové
oblasti. V zájmu zvýšení flexibility a snížení administra
tivní zátěže pomocí společné realizace by měly být
v rámci odpovídajících tematických cílů sladěny inves
tiční priority EFRR a Fondu soudržnosti.

(13)

V příloze tohoto nařízení by měl být stanoven společný
soubor ukazatelů výstupů umožňujících posoudit celkový
pokrok na úrovni Unie při provádění operačních
programů. Uvedené ukazatele by měly odpovídat inves
tiční prioritě a druhu činnosti podporované v souladu
s tímto nařízením a s příslušnými ustanoveními nařízení
(EU) č. 1303/2013. Společné ukazatele výstupů by měly
být doplněny specifickými ukazateli výsledků pro jedno
tlivé programy a případně specifickými ukazateli výstupů
pro jednotlivé programy.

(14)

Za účelem pozměnění tohoto nařízení ve vztahu k jiným
než podstatným prvkům by měla být na Komisi
přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem
290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změnu
seznamu společných ukazatelů výstupů stanoveného
v příloze I tohoto nařízení. Je zvláště důležité, aby
Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě
a vypracovávání aktu v přenesené pravomoci by Komise
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány
současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parla
mentu a Radě.

(15)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž posílení hospodářské,
sociální a územní soudržnosti Unie v zájmu podporování
udržitelného rozvoje, nemůže být dosaženo uspokojivě
členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu rozdílů
mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti
nejvíce znevýhodněných regionů a omezenosti finanč
ních prostředků členských států a regionů, může být
lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout
opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se
zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné
pro dosažení daného cíle,

Je důležité zajistit, aby při podpoře investic do řízení rizik
byla zohledněna konkrétní rizika na regionální, přeshra
niční a nadnárodní úrovni.

Je třeba zajistit doplňkovost a součinnost zásahů
podporovaných Fondem soudržnosti, EFRR, cílem
Evropské územní spolupráce a nástrojem pro propojení
Evropy, aby se předešlo zdvojování úsilí a zajistilo se
optimální propojení různých typů infrastruktury na
místní, regionální a celostátní úrovni a v rámci Unie.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne
11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy,
mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007
a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).
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(17)

CS

Úřední věstník Evropské unie

Jelikož toto nařízení nahrazuje nařízení Rady (ES)
č. 1084/2006 (1), mělo by být uvedené nařízení zrušeno.
Tímto nařízením by však nemělo být dotčeno pokračo
vání ani změny pomoci schválené Komisí na základě
nařízení (ES) č. 1084/2006 nebo jiného právního před
pisu, který se na takovou pomoc použije ke dni
31. prosince 2013. V důsledku toho by se uvedené naří
zení nebo zmíněný jiný právní předpis měly použít na
uvedenou pomoc nebo na dotyčné operace i po
31. prosinci 2013, a to až do jejich ukončení. Žádosti
o pomoc podané nebo schválené podle nařízení (ES)
č. 1084/2006 by měly zůstat v platnosti.
S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování jím stanove
ných opatření by toto nařízení mělo vstoupit v platnost
prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské
unie,
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c) investice do bytové výstavby, pokud se nevztahují k podpoře
energetické účinnosti nebo využívání energie z obnovitelných
zdrojů;

d) výrobu, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků
na trh;

e) podniky v obtížích podle definice v předpisech Unie pro
státní podporu;

f) investice do letištní infrastruktury, které nesouvisí s ochranou
životního prostředí nebo nejsou doprovázeny investicemi
potřebnými k omezení či snížení jejich negativního dopadu
na životní prostředí.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Zřízení Fondu soudržnosti a předmět
1.
Zřizuje se Fond soudržnosti za účelem posílení hospodář
ské, sociální a územní soudržnosti Unie v zájmu podpory udrži
telného rozvoje.
2.
Toto nařízení stanoví úlohu Fondu soudržnosti a rozsah
jeho podpory s ohledem na cíl „Investice pro růst a zaměstna
nost“ uvedený v článku 89 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Článek 2

Článek 3
Podpora z Fondu soudržnosti pro projekty dopravní
infrastruktury v rámci nástroje pro propojení Evropy
Fond soudržnosti podporuje projekty v oblasti dopravní infra
struktury, které mají evropskou přidanou hodnotu, stanovené
nařízením (EU) č. 1316/2013 částkou 10 000 000 000 EUR
v souladu s čl. 92 odst.6 nařízení (EU) č. 1303./2013.

Článek4
Investiční priority

1.
Fond soudržnosti zároveň se zajištěním odpovídající
rovnováhy a s přihlédnutím ke specifickým potřebám každého
členského státu z hlediska investic a infrastruktury podporuje:

V souladu s rozvojovými potřebami a růstovým potenciálem
uvedenými v čl. 15 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EU)
č. 1303/2013, a vymezenými v dohodě o partnerství podporuje
Fond soudržnosti následující investiční priority v rámci tematic
kých cílů stanovených v čl. 9 prvním pododstavci uvedeného
nařízení:

a) investice do životního prostředí včetně oblastí souvisejících
s udržitelným rozvojem a energetikou, které představují
přínos pro životní prostředí;

a) podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve
všech odvětvích:

Rozsah podpory z Fondu soudržnosti

b) TEN-T v souladu s hlavními směry přijatými nařízením (EU)
č. 1315/2013;

i) podporou výroby a distribuce energie pocházející z obno
vitelných zdrojů;

c) technickou pomoc.
2.

Fond soudržnosti nepodporuje:

a) vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo jejich
výstavbu;
b) investice, jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů
pocházejících z činností, které jsou uvedené v příloze I směr
nice 2003/87/ES;
(1) Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 (Úř. věst. L 210,
31.7.2006, s. 79).

ii) podporou energetické účinnosti a využívání energie
z obnovitelných zdrojů v podnicích;

iii) podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů
hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných
zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřej
ných budovách a v oblasti bydlení;

iv) rozvojem a zaváděním inteligentních distribučních
soustav, jež fungují na hladině nízkého a středního
napětí;
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v) podporou nízkouhlíkových strategií pro všechny typy
oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udrži
telné městské multimodální mobility a příslušných adap
tačních opatření pro zmírnění změny klimatu;

vi) podporou využívání vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple;

b) podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení
rizikům a řízení rizik:

i) podporou investic na přizpůsobení se změně klimatu,
včetně přístupů na základě ekosystémů;

ii) podporou investic zaměřených na řešení konkrétních
rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem
systémů pro zvládání katastrof;

c) zachování a ochrana životního prostředí a podporování
účinného využívání zdrojů:

i) investicemi do odpadového hospodářství s cílem plnit
požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí
a řešením potřeb investic, které podle zjištění členských
států přesahují rámec těchto požadavků;

ii) investicemi do vodního hospodářství s cílem plnit poža
davky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešením
potřeb investic, které podle zjištění členských států přesa
hují rámec těchto požadavků;

iii) ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy
a podporou ekosystémových služeb, mimo jiné prostřed
nictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur;

iv) přijímáním opatření ke zlepšování městského prostředí,
revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zasta
věných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských
oblastí), snížení znečištění ovzduší a podporou opatření
ke snížení hluku;

d) podporování udržitelné dopravy a odstraňování překážek
v klíčových síťových infrastrukturách:

i) podporou multimodálního jednotného evropského
dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T;

ii) rozvojem a zlepšováním dopravních systémů šetrnějších
k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hluč
ností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně
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vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multi
modálních spojů a letištní infrastruktury s cílem
podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu;

iii) rozvojem a obnovou komplexních, vysoce kvalitních
a interoperabilních železničních systémů a podporou
opatření na snižování hluku;

e) zlepšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčast
něných subjektů a účinné veřejné správy prostřednictvím
opatření na posilování institucionální kapacity a účinné
veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním
Fondu soudržnosti.

Článek 5
Ukazatele
1.
Společné ukazatele výstupů stanovené v příloze I tohoto
nařízení, ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy
a případně ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy
se použijí v souladu s čl. 27 odst. 4 a čl. 96 odst. 2 písm. b)
body ii) a iv) a písm. c) body ii) a iv) nařízení (EU)
č. 1303/2013.

2.
Pro společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů speci
fické pro jednotlivé programy se stanoví výchozí hodnota na
nule. Kumulované kvantifikované cílové hodnoty uvedených
ukazatelů se stanoví pro rok 2023.

3.
Pro ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy,
které se týkají investičních priorit, se stanoví výchozí hodnoty
na základě posledních dostupných údajů a cílové hodnoty se
stanoví pro rok 2023. Cílové hodnoty mohou být vyjádřeny
kvantitativně nebo kvalitativně.

4.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 7, pokud jde o změnu seznamu
společných ukazatelů výstupů uvedeného v příloze I s cílem
provádět v odůvodněných případech úpravy k zajištění účin
ného posouzení pokroku dosaženého v provádění operačního
programu.

Článek 6
Přechodná ustanovení
1.
Tímto nařízením není dotčeno pokračování ani změna,
včetně úplného nebo částečného zrušení, pomoci schválené
Komisí na základě nařízení (ES) č. 1084/2006 či jiného práv
ního předpisu, který se použije na uvedenou pomoc ke dni
31. prosince 2013. Uvedené nařízení nebo zmíněný jiný právní
předpis se tudíž použijí na uvedenou pomoc nebo na dotyčné
operace i po 31. prosinci 2013, a to až do jejich ukončení. Pro
účely tohoto odstavce zahrnuje pomoc operační programy
a velké projekty.
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2.
Žádosti o pomoc podané nebo schválené podle nařízení
(ES) č. 1084/2006 zůstávají v platnosti.
Článek 7
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dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský
parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parla
mentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Výkon přenesené pravomoci

Článek 8

1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena
Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

Zrušení

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená
v čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi od 21. prosince 2013 do
31. prosince 2020.
3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravo
moci uvedené v čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni,
který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných
aktů v přenesené pravomoci.

Aniž je dotčen článek 6 tohoto nařízení, nařízení (ES)
č. 1084/2006 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na
toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou
v příloze II.
Článek 9
Přezkum
Evropský parlament a Rada přezkoumají do 31. prosince 2020
toto nařízení v souladu s článkem 177 Smlouvy o fungování
EU.

4.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně
oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 4
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parla
ment nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode

Článek 10
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

M. SCHULZ

R. ŠADŽIUS

CS

L 347/286

Úřední věstník Evropské unie

20.12.2013

PŘÍLOHA I
SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO FOND SOUDRŽNOSTI
JEDNOTKA

NÁZEV

Životní prostředí
Pevný odpad

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Zásobování vodou

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené
zásobování vodou

Čištění odpadních vod

ekvivalentní obyvatelé

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené
čištění odpadních vod

Předcházení rizikům a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných
povodním

opatřeními

proti

osoby

Počet obyvatel chráněných
lesním požárům

opatřeními

proti

Rekultivace půdy

hektary

Celková plocha rekultivované půdy

Příroda a biologická rozmanitost

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem
zlepšit jejich stav z hlediska ochrany

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Nová kapacita výroby energie z obnovitelných
zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou
energie

kWh/rok

Pokles roční spotřeby energie z primárních ener
getických zdrojů

odběratelé

Počet nových odběratelů napojených na inteli
gentní sítě

tuny ekv. CO2

Odhadovaný roční pokles emisí skleníkových
plynů

kilometry

Celková délka nové železniční tratě

kilometry

Celková délka rekonstruované nebo modernizo
vané železniční tratě

kilometry

Celková délka nově vybudovaných silnic

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizo
vaných silnic

Městská doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných
tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných
vnitrozemských vodních cest

Energie a změna klimatu

Snížení emisí skleníkových plynů
Doprava
Železnice

Silnice

CS
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PŘÍLOHA II
SROVNÁVACÍ TABULKA
Nařízení (ES) č. 1084/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

—

Článek 4

—

—

Článek 3

—

Článek 4

—

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 5a

—

—

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek10
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Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady ohledně uplatňování článku 6 nařízení o EFRR,
článku 15 nařízení o evropské územní spolupráci a článku 4 nařízení o Fondu soudržnosti
Evropský parlament a Rada berou na vědomí ujištění poskytnuté zákonodárcům Komisí, že společné
ukazatele výstupů pro nařízení o EFRR, nařízení o evropské územní spolupráci a nařízení o Fondu soudrž
nosti, jež budou součástí přílohy každého z uvedených nařízení, jsou výsledkem dlouhého přípravného
procesu, kterého se účastnili odborníci na hodnocení z Komise i členských států, a v zásadě se očekává, že
budou stabilní.
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