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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady  o zvláštních ustanoveních týkajících 
se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti 
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0374),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 178, 209 odst. 1, 212 odst. 2 a 349 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C8-0229/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... 1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... 2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro kulturu a 
vzdělávání (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí 
jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem podpory harmonického (3) Za účelem podpory harmonického 
                                               
1 Úř. věst. C ... / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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rozvoje území Unie na různých úrovních 
by měl EFRR v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce (Interreg) podporovat 
přeshraniční spolupráci, nadnárodní 
spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci 
nejvzdálenějších regionů a meziregionální 
spolupráci.

rozvoje území Unie na různých úrovních 
by měl EFRR v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce (Interreg) podporovat 
přeshraniční spolupráci, nadnárodní 
spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci 
nejvzdálenějších regionů a meziregionální 
spolupráci. Přitom by měly být posíleny 
zásady partnerství a víceúrovňové správy 
a měl by být podpořen místně orientovaný 
přístup.

Or. de

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Cílem složky přeshraniční 
spolupráce by mělo být řešení společných 
výzev, které byly společně identifikovány 
v příhraničních regionech, a zužitkování 
nevyužitého růstového potenciálu v 
příhraničních oblastech, který dokládá 
sdělení Komise „Podpora růstu a 
soudržnosti v příhraničních regionech EU“ 
(dále jen „sdělení o příhraničních 
regionech“). Přeshraniční složka by se tak 
měla omezit na spolupráci na pozemních 
hranicích a přeshraniční spolupráce na 
námořních hranicích by měla být 
začleněna do nadnárodní složky.

(4) Cílem složky přeshraniční 
spolupráce by mělo být řešení společných 
výzev, které byly společně identifikovány 
v příhraničních regionech, a zužitkování 
nevyužitého růstového potenciálu v 
příhraničních oblastech, který dokládá 
sdělení Komise „Podpora růstu a 
soudržnosti v příhraničních regionech EU“ 
(dále jen „sdělení o příhraničních 
regionech“). Přeshraniční spolupráce by 
tak měla podporovat regiony na 
pozemních nebo námořních hranicích.

__________________ __________________

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU“, COM(2017) 
534 final, 20.9.2017.

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v 
příhraničních regionech EU“, COM(2017) 
534 final, 20.9.2017.

Or. de



PR\1159952CS.docx 7/32 PE626.663v01-00

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Složka nadnárodní spolupráce a 
námořní spolupráce by měla být zaměřena 
na posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření přispívajících k integrovanému 
územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami 
politiky soudržnosti Unie a měla by rovněž 
zahrnovat námořní přeshraniční 
spolupráci. Nadnárodní spolupráce by se 
měla vztahovat na větší území na pevnině 
Unie, zatímco námořní spolupráce by měla 
pokrývat území kolem přímořských oblastí 
a zahrnovat přeshraniční spolupráci na 
námořních hranicích v programovém 
období 2014–2020. Měla by být dána 
maximální flexibilita, která by umožnila 
pokračovat v provádění předchozí námořní 
přeshraniční spolupráce na základě širšího 
rámce pro námořní spolupráci, zejména 
vymezením rozsahu příslušného území, 
specifických cílů této spolupráce, 
požadavků na partnerství v rámci projektu 
a zřízením podprogramů a zvláštních 
řídicích výborů.

(6) Složka nadnárodní spolupráce a 
námořní spolupráce by měla být zaměřena 
na posílení spolupráce prostřednictvím 
opatření přispívajících k integrovanému 
územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami 
politiky soudržnosti Unie. Nadnárodní 
spolupráce by se měla vztahovat na větší 
území na pevnině Unie, zatímco námořní 
spolupráce by měla pokrývat území kolem 
přímořských oblastí, přesahujících 
zeměpisný rozsah území spadajících do 
programů přeshraniční spolupráce. Měla 
by být dána maximální flexibilita, která by 
umožnila pokračovat v provádění 
předchozí námořní přeshraniční spolupráce 
na základě širšího rámce pro námořní 
spolupráci, zejména vymezením rozsahu 
příslušného území, specifických cílů této 
spolupráce, požadavků na partnerství v 
rámci projektu a zřízením podprogramů a 
zvláštních řídicích výborů.

Or. de

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S ohledem na zkušenosti s 
programy meziregionální spolupráce v 
rámci Interreg a absenci této spolupráce v 
programech cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst v programovém období 
2014–2020 by se měla složka
meziregionální spolupráce více zaměřit na 

(8) S ohledem na pozitivní zkušenosti s 
programy meziregionální spolupráce v 
rámci Interreg na jedné straně a absenci 
této spolupráce v programech cíle Investice 
pro zaměstnanost a růst v programovém 
období 2014–2020 na straně druhé je
meziregionální spolupráce měst a regionů 
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zvýšení účinnosti politiky soudržnosti.
Tato složka by se proto měla omezit na 
dva programy, z nichž jeden by měl 
umožňovat celou škálu zkušeností, 
inovačních přístupů a budování kapacit 
pro programy v rámci obou cílů a 
podporovat evropská seskupení pro 
územní spolupráci (ESÚS), která byla 
nebo budou zřízena podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/200624, a druhý by měl být určen ke 
zlepšení analýzy vývojových trendů. 
Projektová spolupráce v celé Unii by měla 
být začleněna do nové složky pro 
meziregionální inovační investice a úzce 
provázána s prováděním sdělení Komise 
„Posílení inovací v evropských regionech: 
strategie pro odolný a udržitelný růst 
podporující začlenění“, zejména na 
podporu tematických platforem pro 
inteligentní specializaci v oblastech jako 
například energetika, modernizace 
průmyslu nebo zemědělsko-potravinářské 
odvětví. Kromě toho by se integrovaný 
územní rozvoj zaměřený na funkční 
městské oblasti nebo na městské oblasti 
měl soustředit do programů v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst a v 
jednom doprovodném nástroji „Evropská 
městská iniciativa“. Oba programy v 
rámci složky meziregionální spolupráce by 
měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž 
umožňovat účast třetích zemí.

důležitou složkou hledání společných 
řešení v rámci politiky soudržnosti a 
budování trvalých partnerství. Proto by 
měly pokračovat stávající programy a 
zejména podpora projektové spolupráce, 
včetně podpory evropských seskupení pro 
územní spolupráci (ESÚS). Možnosti 
meziregionální spolupráce v rámci cíle 
„Investice pro zaměstnanost a růst“ by 
měly být před plánováním podpořeny 
včasnými opatřeními v oblasti vytváření 
regionálních sítí a koordinace. Nová 
složka pro meziregionální inovační 
investice má podpořit tematické platformy 
inteligentní specializace v oblastech, jako 
je energetika, modernizace průmyslu nebo 
zemědělsko-potravinářské odvětví, 
a přispět k provedení sdělení Komise 
„Posílení inovací v evropských regionech: 
strategie odolného a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění“. Programy v 
rámci složky meziregionální spolupráce by 
měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž 
umožňovat účast třetích zemí.

__________________ __________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 19.)

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 19.)

25 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Posílení inovací v 
evropských regionech: strategie pro odolný
a udržitelný růst podporující začlenění“ –
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Posílení inovací v 
evropských regionech: strategie pro odolný 
a udržitelný růst podporující začlenění“ –
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.
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Or. de

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je zapotřebí stanovit zdroje 
přidělené na každou z jednotlivých složek 
Interreg, včetně podílu každého členského 
státu na celkové výši částek určených na 
přeshraniční spolupráci, nadnárodní 
spolupráci a námořní spolupráci, 
spolupráci nejvzdálenějších regionů a 
meziregionální spolupráci, a potenciál, 
jímž disponují členské státy, pokud jde o 
flexibilitu mezi těmito složkami. Ve 
srovnání s programovým obdobím 2014–
2020 by se měl zmenšit podíl přeshraniční 
spolupráce, a naopak by měl vzrůst podíl 
nadnárodní spolupráce a námořní 
spolupráce z důvodu integrace námořní 
spolupráce a měla by být vytvořena nová 
složka spolupráce nejvzdálenějších 
regionů.

(15) Je zapotřebí stanovit zdroje 
přidělené na každou z jednotlivých složek 
Interreg, včetně podílu každého členského 
státu na celkové výši částek určených na 
přeshraniční spolupráci, nadnárodní 
spolupráci a námořní spolupráci, 
spolupráci nejvzdálenějších regionů a 
meziregionální spolupráci, a potenciál, 
jímž disponují členské státy, pokud jde o
flexibilitu mezi těmito složkami.

Or. de

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Důležitým a úspěšným nástrojem 
v rámci programů přeshraniční 
spolupráce jsou občanské a malé projekty 
zaměřené na odstraňování přeshraničních 
překážek, podporu místních kontaktů 
a následné vzájemné sbližování 
příhraničních regionů a jejich občanů. 
Občanské projekty („people-to-people“) a 
malé projekty jsou prováděny v mnoha 
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oblastech, jako jsou mimo jiné kultura, 
sport, cestovní ruch, všeobecné a odborné 
vzdělávání, podnikání, věda, ochrana 
životního prostředí a ekologie, zdravotní 
péče, doprava a malé infrastrukturní 
projekty, administrativní spolupráce, styk 
s veřejností. Jak se rovněž uvádí ve 
stanovisku Výboru regionů „Projekty 
„people-to-people“ a malé projekty v 
programech přeshraniční spolupráce“32, 
občanské a malé projekty mají vysokou 
evropskou přidanou hodnotu a významně 
přispívají k celkovému cíli programů
přeshraniční spolupráce.

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se 
řídí fondy malých projektů, které byly 
prováděny od doby existence Interreg, 
nikdy se však na ně nevztahovala žádná 
zvláštní ustanovení. Jak se rovněž uvádí 
ve stanovisku Výboru regionů „Projekty 
„people-to-people“ a malé projekty v 
programech přeshraniční spolupráce“32, 
tyto fondy malých projektů plní důležitou 
úlohu při budování důvěry mezi občany a 
institucemi, nabízejí velkou evropskou 
přidanou hodnotu a významně přispívají k 
celkovému cíli programů přeshraniční 
spolupráce překonáváním překážek v 
podobě hranic a integrací příhraničních 
oblastí a jejich občanů. V zájmu 
zjednodušení finančního řízení malých 
projektů na straně konečných příjemců, 
kteří často nemají zkušenosti s 
předkládáním žádostí o prostředky z fondů 
Unie, by mělo být stanoveno povinné 
používání zjednodušeného vykazování 
nákladů a paušálních částek pod určitou 

(23) Od doby existence Interreg byly 
občanské a malé projekty podporovány 
především z fondu malých projektů nebo 
podobných nástrojů, nikdy se však na ně 
nevztahovala žádná zvláštní ustanovení, a 
proto je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se 
fondy malých projektů řídí. V zájmu 
získání přidané hodnoty a přínosů z 
občanských a malých projektů a v zájmu 
zjednodušení finančního řízení malých 
projektů na straně konečných příjemců, 
kteří častokrát nemají zkušenosti s 
předkládáním žádostí o prostředky z fondů 
Unie, by mělo být stanoveno povinné 
používání zjednodušeného vykazování 
nákladů a paušálních částek pod určitou 
prahovou hodnotou.
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prahovou hodnotou.

__________________ __________________

32 Stanovisko Evropského výboru regionů 
„Projekty „people-to-people“ a malé 
projekty v programech přeshraniční 
spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. 
věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

32 Stanovisko Evropského výboru regionů 
„Projekty „people-to-people“ a malé 
projekty v programech přeshraniční 
spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. 
věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

Or. de

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V rámci snižování administrativní 
zátěže by měly Komise, členské státy a 
regiony úzce spolupracovat, aby mohly 
pro systém řízení a kontroly programu 
Interreg použít posílená přiměřená 
opatření stanovená v čl. 77 písm. ff) 
nařízení (EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. de

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členské státy by měly být 
motivovány k tomu, aby pověřovaly funkcí 
řídicího orgánu ESÚS nebo aby těmto 
seskupením, stejně jako jiným 
přeshraničním právním subjektům, 
svěřovaly odpovědnost za řízení 
podprogramu, integrované územní 
investice nebo jednoho či více fondů 
malých projektů, popřípadě aby plnily 

(27) Členské státy by měly být 
motivovány k tomu, aby pověřovaly funkcí 
řídicího orgánu ESÚS nebo aby těmto 
seskupením, stejně jako jiným 
přeshraničním právním subjektům, 
svěřovaly odpovědnost za řízení 
podprogramu nebo integrované územní 
investice, popřípadě aby plnily úlohu 
jediného partnera.
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úlohu jediného partnera.

Or. de

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Podpora Evropské územní 
spolupráce je již mnoho let jednou z 
nejdůležitějších priorit politiky 
soudržnosti EU. Podpora malých a 
středních podniků při nákladech projektů 
Evropské územní spolupráce je již vyňata 
z oznamovací povinnosti podle obecného 
nařízení o blokových výjimkách. Zvláštní 
ustanovení týkající se regionální podpory 
investic realizovaných podniky všech 
velikostí jsou rovněž zahrnuta v Pokynech 
k regionální státní podpoře na období 
2014–2020 a v části obecného nařízení 
o blokových výjimkách věnované 
regionální podpoře. Jelikož by podpory 
na projekty evropské územní spolupráce 
byly slučitelné s vnitřním trhem a měly by 
pouze omezený dopad na hospodářskou 
soutěž a obchod mezi členskými státy, 
měly by být vyňaty z kontroly státní 
podpory a neměla by podléhat oznamovací 
povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU.

Or. de

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „přeshraničním právním 
subjektem“ se rozumí právní subjekt 

4. „přeshraničním právním 
subjektem“ se rozumí právní subjekt stejně 
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zřízený podle práva jedné ze zemí 
zúčastněných v programu Interreg, pokud 
je vytvořen územními samosprávami nebo 
jinými subjekty alespoň ze dvou 
zúčastněných zemí.

jako euroregion zřízený podle práva jedné 
ze zemí zúčastněných v programu Interreg, 
pokud je vytvořen územními 
samosprávami nebo jinými subjekty 
alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vnitřní přeshraniční spolupráce 
mezi přilehlými pozemními pohraničními 
regiony dvou nebo více členských států či 
mezi přilehlými pozemními pohraničními 
regiony alespoň jednoho členského státu a 
jedné třetí země či více třetích zemích 
uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

a) vnitřní přeshraniční spolupráce 
mezi přilehlými pozemními a námořními
pohraničními regiony dvou nebo více 
členských států či mezi přilehlými 
pozemními a námořními pohraničními 
regiony alespoň jednoho členského státu a 
jedné třetí země či více třetích zemích 
uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vnější přeshraniční spolupráce mezi 
přilehlými pozemními pohraničními 
regiony alespoň jednoho členského státu a 
jednoho nebo více těchto stran:

b) vnější přeshraniční spolupráce mezi 
přilehlými pozemními a námořními
pohraničními regiony alespoň jednoho 
členského státu a jednoho nebo více těchto 
stran:

Or. de
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) nadnárodní spolupráce a námořní 
spolupráce na větších nadnárodních 
územích nebo v okolí přímořských oblastí, 
do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální 
a místní partneři programu v členských 
státech, třetích zemích a partnerských 
zemích a v Grónsku, za účelem dosažení 
vyššího stupně územní integrace („složka 
2“; pokud se odkazuje pouze na 
nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; pokud 
se odkazuje pouze na námořní spolupráci: 
„složka 2B“); 

(2) nadnárodní spolupráce a námořní 
spolupráce, přesahující geografický 
rozsah přeshraniční spolupráce, na 
větších nadnárodních územích nebo v okolí 
přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni 
vnitrostátní, regionální a místní partneři 
programu v členských státech, třetích 
zemích a partnerských zemích a v 
Grónsku, za účelem dosažení vyššího 
stupně územní integrace („složka 2“; 
pokud se odkazuje pouze na nadnárodní 
spolupráci: „složka 2A“; pokud se 
odkazuje pouze na námořní spolupráci 
včetně zázemí: „složka 2B“);

Or. de

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. meziregionální spolupráce s cílem 
posílit účinnost politiky soudržnosti 
(„složka 4“) podporou:

4. meziregionální spolupráce s cílem 
posílit účinnost politiky soudržnosti a 
zejména podpořit společná řešení v oblasti 
politiky soudržnosti a vytvořit trvalé 
partnerství („složka 4“) podporou:

Or. de

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – písm. ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) prováděním programů v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst, 
zejména s ohledem na meziregionální a 
nadnárodní činnosti s příjemci, kteří se 
nacházejí alespoň v jednom jiném 
členském státě;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výměny zkušeností a budování 
kapacit mezi partnery v celé Unii v 
souvislosti s:

i) prováděním programů v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst, 
zejména s ohledem na meziregionální a 
nadnárodní činnosti s příjemci, kteří se 
nacházejí alespoň v jednom jiném 
členském státě;

ii) určením a šířením osvědčených 
postupů a jejich přenosem především do 
operačních programů v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost.

Or. de

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely přeshraniční spolupráce 
patří mezi regiony podporované z EFRR 
regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející 

1. Pro účely přeshraniční spolupráce 
patří mezi regiony podporované z EFRR 
regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející 
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se podél všech vnitřních a vnějších 
pozemních hranic se třetími zeměmi nebo 
partnerskými zeměmi.

se podél všech vnitřních a vnějších hranic 
se třetími zeměmi nebo partnerskými 
zeměmi, aniž jsou dotčeny případné 
úpravy nezbytné pro zajištění soudržnosti 
a kontinuity oblastí spolupráce v 
programovém období 2014–2020.

Or. de

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regiony na námořních hranicích, 
které jsou propojeny přes moře pevným 
spojením, jsou také podporovány v rámci 
přeshraniční spolupráce.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Programy Interreg pro vnitřní 
přeshraniční spolupráci mohou pokrývat 
regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném 
království, které jsou rovnocenné regionům 
úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, 
Andorru a Monako.

3. Programy Interreg pro vnitřní 
přeshraniční spolupráci mohou pokrývat 
regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném 
království, které jsou rovnocenné regionům 
úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, 
Andorru, Monako a San Marino.

Or. de

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely nadnárodní spolupráce a 
námořní spolupráce patří mezi regiony 
podporované z EFRR regiony Unie úrovně 
NUTS 2 pokrývající souvislé funkční 
oblasti, popřípadě s přihlédnutím k 
makroregionálním strategiím nebo 
strategiím pro přímořské oblasti.

1. Pro účely nadnárodní spolupráce a 
námořní spolupráce, přesahující 
zeměpisný rozsah přeshraniční 
spolupráce, patří mezi regiony 
podporované z EFRR regiony Unie úrovně 
NUTS 2 pokrývající souvislé funkční 
oblasti, popřípadě s přihlédnutím k 
makroregionálním strategiím nebo 
strategiím pro přímořské oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely jakéhokoli programu 
Interreg složky 4 nebo meziregionálních 
inovačních investic v rámci složky 5 je k 
podpoře z EFRR způsobilé celé území 
Unie.

1. Pro účely jakéhokoli programu 
Interreg složky 4 nebo meziregionálních 
inovačních investic v rámci složky 5 je k 
podpoře z EFRR způsobilé celé území 
Unie. Třetí země se mohou účastnit, 
jestliže přispívají k financování formou 
vnějších účelově vázaných příjmů.

Or. de

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zdroje z EFRR na cíl Evropská 
územní spolupráce (Interreg) činí 
8 430 000 000 EUR z celkových zdrojů 
dostupných pro rozpočtový závazek z 
EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na 
programové období 2021–2027 a 

1. Zdroje z EFRR na cíl Evropská 
územní spolupráce (Interreg) činí 3 % na 
složky 1 až 4 uvedené v článku 3 (tj. 
celkem xx xxxxxx xxx EUR) a dalších 0,3 
% na složku 5 (tj. celkem x xxx xxx xxx 
EUR) z celkových zdrojů dostupných pro 
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stanovených v čl. [102 odst. 1] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních].

rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a 
Fondu soudržnosti na programové období 
2021–2027 a stanovených v čl. [103 odst. 
1] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. de

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zdroje uvedené v odstavci 1 se 
přidělují takto:

2. Zdroje uvedené v odstavci 1 pro 
složky 1 až 4 se přidělují takto:

Or. de

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 52,7 % (tj. celkem 
EUR 4 440 000 000) na přeshraniční 
spolupráci (složka 1);

a) 74,8 % (tj. celkem x xxx xxx xxx
EUR) na přeshraniční spolupráci (složka 
1);

Or. de

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 31,4 % (tj. celkem 
EUR 2 649 900 000) na nadnárodní 
spolupráci a námořní spolupráci (složka 2);

b) 18 % (tj. celkem x xxx xxx xxx 
EUR) na nadnárodní spolupráci a námořní 
spolupráci (složka 2);
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Or. de

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 3,2 % (tj. celkem 
EUR 270 100 000) na spolupráci 
nejvzdálenějších regionů (složka 3);

c) 2,2 % (tj. celkem xxx xxx xxx 
EUR) na spolupráci nejvzdálenějších 
regionů (složka 3);

Or. de

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 1,2 % (tj. celkem 
EUR 100 000 000) na meziregionální 
spolupráci (složka 4);

d) 5 % (tj. celkem xxx xxx xxx EUR) 
na meziregionální spolupráci (složka 4);

Or. de

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 11,5 % (tj. celkem 
EUR 970 000 000) na meziregionální 
inovační investice (složka 5).

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každého 
programu Interreg není vyšší než 70 %, 
pokud není s ohledem na vnější 
přeshraniční programy Interreg nebo 
programy Interreg složky 3 stanoven vyšší 
podíl v nařízení (EU) [o NPP III], 
nařízení (EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí 
Rady (EU) [o PZZÚ] nebo v některém z 
aktů přijatých podle těchto právních 
předpisů.

Míra spolufinancování na úrovni každého 
programu Interreg není vyšší než 85 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v rámci programů Interreg složek 1 
a 2B:

a) v rámci programů Interreg složek 1 
a 2:

Or. de

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dalších 15 % prostředků z EFRR a 
popřípadě nástrojů Unie pro financování 
vnější činnosti v rámci priorit jiných než 
technická pomoc se pro každý program 
Interreg v rámci složek 1, 2 a 3 přidělí na 
specifický cíl Interreg „Lepší správa 
Interreg“ nebo na vnější specifický cíl 

2. Až do 15 % prostředků z EFRR a 
popřípadě nástrojů Unie pro financování 
vnější činnosti v rámci priorit jiných než 
technická pomoc se pro každý program 
Interreg v rámci složek 1, 2 a 3 přidělí na
specifický cíl Interreg „Lepší správa 
Interreg“ nebo případně na vnější 
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Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná 
Evropa“.

specifický cíl Interreg „Bezpečnější a lépe 
chráněná Evropa“.

Or. de

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát, v němž má sídlo potenciální 
řídicí orgán, předloží Komisi program 
Interreg do [datum vstupu v platnost plus 
devět měsíců] jménem všech zúčastněných 
členských států a popřípadě třetích zemí, 
partnerských zemí nebo ZZÚ.

Členský stát, v němž má sídlo potenciální 
řídicí orgán, předloží Komisi program 
Interreg nebo více programů Interreg 
podél stávající hranice do [datum vstupu v 
platnost plus devět měsíců] jménem všech 
zúčastněných členských států a popřípadě 
třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ.

Or. de

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V řádně odůvodněných případech 
a po dohodě s Komisí může dotčený 
členský stát za účelem lepší účinnosti 
provádění programů a dosažení většího 
objemu operací rozhodnout o tom, že do 
programů Interreg převede až [x] % částky 
z prostředků EFRR přidělených na 
odpovídající program v rámci cíle Investice 
pro zaměstnanost a růst pro stejný region. 
Převedená částka představuje zvláštní 
prioritu nebo zvláštní priority.

3. Za účelem lepší účinnosti 
provádění programů a dosažení většího 
objemu operací může dotčený členský stát
rozhodnout o tom, že do programů Interreg 
převede až 15 % částky z prostředků EFRR 
přidělených na odpovídající program v 
rámci cíle Investice pro zaměstnanost a 
růst pro stejný region. Každý členský stát 
předem informuje Komisi o tom, že si 
přeje tuto možnost využít a uvede důvody 
pro své rozhodnutí. Převedená částka 
představuje zvláštní prioritu nebo zvláštní 
priority.

Or. de
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Partneři spolupracují na rozvoji, provádění, 
personálním obsazení a financování 
operací Interreg.

Partneři spolupracují na rozvoji a
provádění, jakož i na personálním obsazení 
nebo financování operací Interreg.

Or. de

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Avšak pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v článku 23, může být jediný 
partner zaregistrován v členském státě, 
který se daného programu neúčastní.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje 
Unie pro financování vnější činnosti do 
fondu malých projektů v rámci programu 
Interreg nepřesáhne částku 20 000 000 
EUR nebo 15 % z celkového přídělu na 
program Interreg podle toho, která 
hodnota je nižší.

Celkový příspěvek z EFRR nebo popřípadě 
nástroje Unie pro financování vnější 
činnosti do fondu nebo vícero fondů
malých projektů v rámci programu Interreg 
nepřesáhne částku 20 % z celkového 
přídělu na program Interreg.

Or. de
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koneční příjemci v rámci fondu malých 
projektů obdrží podporu z EFRR nebo 
popřípadě nástrojů Unie pro financování 
vnější činnosti prostřednictvím příjemce a 
provádějí malé projekty v rámci uvedeného 
fondu malých projektů (dále jen „malý 
projekt“).

Koneční příjemci v rámci fondu nebo 
vícero fondů malých projektů obdrží 
podporu z EFRR nebo popřípadě nástrojů 
Unie pro financování vnější činnosti 
prostřednictvím příjemce a provádějí malé 
projekty v rámci uvedeného fondu, resp. 
uvedených fondů malých projektů (dále 
jen „malý projekt“).

Or. de

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příjemcem fondu malých projektů 
je přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS.

2. Příjemcem fondu malých projektů 
je přeshraniční právní subjekt, euroregion
nebo ESÚS.

Or. de

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Náklady na zaměstnance a nepřímé 
náklady na řízení fondu malých projektů 
vzniklé na úrovni příjemce nesmí překročit 
20 % celkových způsobilých nákladů 
příslušného fondu malých projektů.

5. Náklady na zaměstnance a nepřímé 
náklady na řízení fondu malých projektů 
vzniklé na úrovni příjemce nesmí překročit 
20 % celkových způsobilých nákladů 
příslušného fondu, resp. příslušných fondů
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malých projektů.

Or. de

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. 
července, 30. září a 30. listopadu každého 
roku předá každý řídicí orgán elektronicky 
Komisi kumulativní údaje za příslušný 
program Interreg v souladu se šablonou 
stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Do 31. ledna, 31. května a 30. září každého
roku předá každý řídicí orgán elektronicky 
Komisi kumulativní údaje za příslušný 
program Interreg v souladu se šablonou 
stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) 
[nové nařízení o společných ustanoveních].

Or. de

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společné ukazatele výstupů a 
společné ukazatele výsledků, jak jsou 
stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový 
EFRR], a popřípadě ukazatele výstupů a 
výsledků pro jednotlivé programy se 
použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a s čl. 17 odst. 3 písm. d) 
bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto 
nařízení.

1. Společné ukazatele výstupů a 
společné ukazatele výsledků, jak jsou 
stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový 
EFRR], a popřípadě ukazatele výstupů a
výsledků pro jednotlivé programy se 
použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních] a s čl. 17 odst. 4 písm. e) 
bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto 
nařízení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nákup pozemků v souladu s čl. [58 
odst. 1 písm. c)] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních];

a) nákup pozemků v souladu s čl. [58 
odst. 1 písm. b)] nařízení (EU) [nové 
nařízení o společných ustanoveních];

Or. de

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídicí orgán a auditní orgán se 
nacházejí ve stejném členském státě.

2. Řídicí orgán a auditní orgán se 
mohou nacházet ve stejném členském 
státě.

Or. de

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud řídicí orgán určí 
zprostředkující subjekt v rámci programu 
Interreg v souladu s čl. [65 odst. 3] nařízení 
(EU) [nové nařízení o společných 
ustanoveních], vykonává tento 
zprostředkující subjekt dané úkoly ve více 
než jednom zúčastněném členském státě 
nebo popřípadě třetí zemi, partnerské zemi 
nebo ZZÚ.

6. Pokud řídicí orgán určí 
zprostředkující subjekt, resp. více 
zprostředkujících subjektů, v rámci 
programu Interreg v souladu s čl. [65 
odst. 3] nařízení (EU) [nové nařízení o 
společných ustanoveních], vykonává tento 
zprostředkující subjekt dané úkoly ve více 
než jednom zúčastněném členském státě 
nebo popřípadě třetí zemi, partnerské zemi 
nebo ZZÚ, resp. vykonává tyto úkoly více 
zprostředkujících subjektů ve svých 
stávajících členských státech, popřípadě 
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třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ.

Or. de

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8%;

Or. de

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Článek 62 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 62a

Osvobození od oznamovací povinnosti 
podle čl. 108 odst. 3 SFEU

Podpora pro projekty Evropské územní 
spolupráce je vyňata z kontroly podpory 
a nevztahuje se na ni oznamovací 
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povinnost podle čl. 108 odst. 3 SFEU.

Or. de
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Z původně ryzí hospodářské unie se 60 let po podpisu Římské smlouvy stal z Evropské unie 
(EU) celospolečenský mírový projekt. V zájmu udržení tohoto projektu a vzhledem 
k evropským politickým výzvám, pokud jde o nacionalistické a izolacionistické tendence,
jakož i evropský skepticismus a někdy i protievropské postoje, jsou nezbytné dobré sousedské 
vztahy mezi členskými státy EU. 

Evropská územní spolupráce se aktivně zaměřuje zejména na tuto myšlenku a významně 
a viditelně přispívá k tomu, že se Evropané z různých zemí vzájemně poznávají, řeší společné 
výzvy a společně rozvíjejí a utvářejí Evropu. Tímto způsobem se překonávají hraniční 
překážky – také a především v myslích evropských občanů – a příhraniční regiony se mění na 
společný prostor, v němž si lze na Evropu sáhnout a prožít ji v každodenním životě.

V uplynulých posledních desetiletích tím Evropská územní spolupráce nepopiratelně přispěla 
k integraci Evropy a odstraněním hranic a byrokratických překážek posílila a zjednodušila 
každodenní přeshraniční soužití. Zpravodaj proto vítá zejména skutečnost, že Evropská 
komise potvrdila významnou evropskou přidanou hodnotu Evropské územní spolupráce 
předložením nového návrhu nařízení pro období po roce 2020.

Navzdory atraktivním mírám financování projektů však podle zpravodaje není potenciál 
Evropské územní spolupráce plně využíván, jelikož administrativní požadavky na potenciální 
příjemce, ale také na prováděcí orgány, již dosáhly znepokojivé úrovně. Ve skutečnosti se 
tyto požadavky s každým obdobím financování zvýšily a v současné době jsou na úrovni, 
která již jednotlivé zúčastněné strany od předkládání žádostí odrazuje. Současně se 
v jednotlivých programech Evropské územní spolupráce objevují neúměrně zkušení žadatelé. 
Pokud chce Evropská územní spolupráce splnit své poslání a cíleně propagovat evropskou 
myšlenku, musí se přípravné práce a provádění programů v období financování po roce 2020 
znovu zjednodušit pro všechny zúčastněné strany. 

V této souvislosti zpravodaj odkazuje na souhrnné nařízení o finančních pravidlech EU, jehož 
cílem bylo zjednodušit vyplácení finančních prostředků, využívání finančních prostředků 
a vyúčtování, aniž by zanedbávalo kontrolu cíleného využívání finančních prostředků, a které 
bude uplatňováno od 1. ledna 2019. Zpravodaj zejména zdůrazňuje, že nová ustanovení 
přinesou snadnější používání jednorázových částek, zjednodušení vykazování nákladů, 
snadnější přístup menších příjemců a zamezení několikanásobným kontrolám, ale také 
zvýšené využívání zdrojů k informování obyvatelstva o úspěšnosti projektů a investic 
v regionech.

Zpravodaj dále vítá zjednodušení, která Komise navrhla v rámci návrhů nového nařízení 
o společných ustanoveních, nového nařízení o EFRR a nového nařízení o EÚS, a je 
přesvědčen, že budou mít požadovaný účinek. 

2. Oblast působnosti: Složky budoucí evropské územní spolupráce 
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Zpravodaj vítá pokračování programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce 
v rámci Evropské územní spolupráce. Každý z těchto programů má samostatné oprávnění 
a osvědčené programové oblasti by měl zůstat zachovány. Zpravodaj se však domnívá, že 
v návrhu Komise není dostatečně zohledněna klíčová úloha příhraničních regionů, a proto 
navrhuje odložit přidělení prostředků na složku 1 „přeshraniční spolupráce“. Zároveň je 
přesvědčen, že námořní spolupráce by měla být i nadále možná v rámci složky 1, a to 
i v případě, že regiony nejsou propojeny pevným spojením přes moře.

Zavedení nové složky 5 „meziregionální inovační investice“ je zpravodajem vnímáno 
kriticky, protože cíle, jichž má být těmito inovačními investicemi dosaženo, mají jen omezený 
rozměr politiky soudržnosti. Navíc přímé řízení navrhované Komisí pro tuto složku 5 je 
v rozporu se subsidiárním duchem Evropské územní spolupráce. 

3. Rozpočet Evropské územní spolupráce

Zpravodaj kritizuje plánované škrty v oblasti osvědčených a účinných programů přeshraniční, 
nadnárodní a meziregionální spolupráce a proto u navrhovaného rozpočtu na programy 
Evropské územní spolupráce v rámci složek 1 až 4 ve víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 podporuje zvýšení prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost na 
alespoň 3 % celkových zdrojů. 

Na tomto místě by chtěl zpravodaj znovu poukázat na klíčovou funkci příhraničních oblastí 
a na nepostradatelný přínos přeshraniční spolupráce (složka 1), a proto navrhuje pro tuto 
složku nejvyšší příděl ve výši 73,8 %. 

Pokud jde o inovační investice, zpravodaj se domnívá, že vysoká míra finančních prostředků 
přidělená Komisí na tuto složku by neměla být v žádném případě na úkor ostatních složek 
Evropské územní spolupráce. Podle názoru zpravodaje však může být za určitých okolností 
představitelný dodatečný rozpočet ve výši 0,3 % celkových zdrojů na hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost. 

4. Obsah programů Evropské územní spolupráce a zaměření

Pro zpravodaje je v zásadě přijatelných pět politických cílů odvozených z EFRR, jakož i dva 
cíle specifické pro program INTERREG „Lepší správa Interreg“ a „Bezpečnější a lépe 
chráněná Evropa“. Zpravodaj kritizuje rigidní požadavek, aby nejméně 15 % celkových 
zdrojů bylo vynaloženo na tyto dva specifické cíle Interreg, protože by to v praxi mohlo 
ztěžovat tvorbu a řízení programů. 

5. Fondy malých projektů

Podstatou Evropské územní spolupráce je spojovat lidí přes hranice, a tím prosazovat
evropskou integraci. Obzvláště malé projekty a občanské projekty (people-to-people) spojují 
místní obyvatele a mají obrovský význam pro rozvoj příhraničních oblastí. Žadateli jsou 
obvykle subjekty občanské společnosti. Projekty se vyznačují zejména nízkým objemem 
z hlediska finančních nároků a odpovídající nepatrnou výši podpory. Aby bylo možné 
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v budoucnu úspěšně pokračovat v malých projektech, jsou naléhavě nutná zjednodušení, jasná 
pravidla a přímé zakotvení malých projektů v regulačním rámci. Zpravodaj výslovně vítá 
možnost, která je nyní obsažená v návrhu nařízení Komise, a to zřídit fondy malých projektů 
v rámci programů Interreg. Správa těchto fondů malých projektů by však měla být flexibilní. 
Pro každý program by mělo být rovněž možné zřídit několik fondů malých projektů. 

V dalším průběhu diskusí bude třeba přezkoumat, do jaké míry přinesou ustanovení 
navrhovaná Komisí přímé zjednodušení a snížení administrativní zátěže konečným 
příjemcům občanských a malých projektů. 

6. Výše spolufinancování

Zpravodaj vyslovuje politování nad návrhem Komise snížit maximální míru spolufinancování 
programů Interreg. Považuje navrhovanou úroveň ve výši 70 % za nedostatečnou a namísto 
toho navrhuje zvýšit tuto míru na 85 %. Míry spolufinancování by měly být flexibilní 
a odpovídající potřebám jednotlivých oblastí programu. 

7. Předběžné financování

Zpravodaj se domnívá, že nižší úroveň předběžného financování ve srovnání s obdobím 
2014–2020 pravděpodobně způsobí, že některé programy budou mít finanční potíže, protože 
zejména v počáteční fázi programu vznikají vyšší náklady na vytvoření a zahájení programu. 
Pravidla pro předběžné financování by měla náležitě zohlednit specifika Evropské územní 
spolupráce, a proto zpravodaj ve svém návrhu zprávy zamýšlí zvýšit předběžné financování, 
zejména na začátku období financování.

8. Ukazatele

Zavedení specifických ukazatelů Interreg pro měření výsledků a evropské přidané hodnoty 
programů spolupráce zpravodaj v zásadě vítá. Navrhované ukazatele však nemusí být 
přiměřené, aby odrážely procesní přidanou hodnotu přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce a poskytly tak pozitivní hybnou sílu řízení. V průběhu diskuse by 
se mohla ukázat potřeba odpovídající úpravy ukazatelů nebo většího manévrovacího prostoru 
pro programy, pokud jde o koncepci systému ukazatelů.

9. Režim n+2 / Vícenásobné zatížení regionů

Na základě zkušeností z minulých období financování by chtěl zpravodaj poukázat na to, 
že návrat do režimu n+2 (dříve n+3) navržený Komisí by mohl vést k poklesu objemu 
finančních prostředků v celé Evropě, neboť finanční prostředky nemusí být k dispozici 
dostatečně rychle. To by spolu s případnými škrty v celkových dostupných zdrojích 
a možným snížením míry spolufinancování EU vedlo k vícenásobnému zatížení regionů 
v oblasti Evropské územní spolupráce. 
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10. Režimy státní podpory

Podpora Evropské územní spolupráce je již mnoho let jednou z nejdůležitějších priorit 
politiky soudržnosti EU. Podpora malých a středních podniků při nákladech na projekty 
Evropské územní spolupráce je již vyňata z oznamovací povinnosti podle obecného nařízení 
o blokových výjimkách. Zvláštní ustanovení týkající se regionální podpory investic 
realizovaných podniky všech velikostí jsou rovněž zahrnuta v Pokynech k regionální státní 
podpoře na období 2014–2020 a v části obecného nařízení o blokových výjimkách věnované 
regionální podpoře. 

Zpravodaj se domnívá, že podpora projektů Evropské územní spolupráce by byla slučitelná 
s vnitřním trhem a měla by pouze omezený dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi 
členskými státy. Navrhuje proto, aby byly programy Evropské územní spolupráce v zásadě 
považovány za skutečnost, která není relevantní pro účely podpory, a aby zatěžující kontroly 
státní podpory byly odpovídajícím způsobem zrušeny. 

11. Přezkum v polovině období 

Plánovaný přezkum v polovině období a případné úpravy mnohostranných programů Interreg 
vyžadují mnohem složitější postupy konzultací. Zpravodaj připomíná, že by to nemělo vést 
k obtížím nebo prodlevám při podpoře projektů ve druhé polovině programu.
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