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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach 
týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0374),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článkok 178, článok 209 ods. 1, článok 212 ods. 2 a
článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila 
návrh Európskemu parlamentu (C8-0229/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... 1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ... 2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a na stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom podporiť harmonický 
rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach 
by EFRR mal v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca (Interreg) podporovať 

(3) S cieľom podporiť harmonický 
rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach 
by EFRR mal v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca (Interreg) podporovať 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a 
medziregionálnu spoluprácu, ako aj 
spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a 
medziregionálnu spoluprácu, ako aj 
spoluprácu najvzdialenejších regiónov. Pri 
tom by sa mali posilniť zásady partnerstva 
a viacúrovňového riadenia a podporovať 
prístup založený na miestnom kontexte 
(„place based approach“).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Cezhraničná spolupráca by mala 
byť zameraná na riešenie spoločne 
identifikovaných výziev v pohraničných 
regiónoch, a jej cieľom by malo byť 
využitie existujúceho potenciálu rastu v 
pohraničných oblastiach, ako sa spomína aj 
v oznámení Komisie „Podpora rastu a 
súdržnosti v pohraničných regiónoch 
EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o 
pohraničných regiónoch“). Z toho vyplýva, 
že zložka cezhraničnej spolupráce by sa
mala obmedziť na spoluprácu na 
pozemných hraniciach a cezhraničná 
spolupráca na námorných hraniciach by sa 
mala začleniť do zložky nadnárodnej 
spolupráce.

(4) Cezhraničná spolupráca by mala 
byť zameraná na riešenie spoločne 
identifikovaných výziev v pohraničných 
regiónoch, a jej cieľom by malo byť 
využitie existujúceho potenciálu rastu v 
pohraničných oblastiach, ako sa spomína aj 
v oznámení Komisie „Podpora rastu a 
súdržnosti v pohraničných regiónoch 
EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o 
pohraničných regiónoch“). Z toho vyplýva, 
že zložka cezhraničnej spolupráce by mala
podporovať regióny na pozemných a 
námorných hraniciach.

__________________ __________________

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu „Podpora rastu a súdržnosti v 
pohraničných regiónoch EÚ“ –
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu „Podpora rastu a súdržnosti v 
pohraničných regiónoch EÚ“ –
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zložka nadnárodnej a zložka 
námornej spolupráce by sa mali zamerať na 
posilňovanie spolupráce akciami 
podporujúcimi integrovaný územný rozvoj 
prepojený na priority politiky súdržnosti 
Únie a mali by zahŕňať aj námornú 
cezhraničnú spoluprácu. Nadnárodná 
spolupráca by mala pokrývať väčšiu časť 
kontinentálnych území Únie, zatiaľ čo 
námorná spolupráca by mala pokryť 
územia v okolí morských oblastí a 
integrovať cezhraničnú spoluprácu na 
námorných hraniciach počas 
programového obdobia 2014 – 2020. Mala 
by sa umožniť maximálna flexibilita na to, 
aby sa mohlo pokračovať vo vykonávaní 
predchádzajúcej námornej cezhraničnej 
spolupráce vo väčšom rámci námornej 
spolupráce, najmä tým, že sa vymedzia 
pokryté územia, špecifické ciele tejto 
spolupráce, požiadavky na projekty
partnerstva a vytvorenie podprogramov a 
osobitných riadiacich výborov.

(6) Zložka nadnárodnej a zložka 
námornej spolupráce by sa mali zamerať na 
posilňovanie spolupráce akciami 
podporujúcimi integrovaný územný rozvoj 
prepojený na priority politiky súdržnosti 
Únie. Nadnárodná spolupráca by mala 
pokrývať väčšiu časť kontinentálnych 
území Únie, zatiaľ čo námorná spolupráca 
by mala pokryť územia v okolí morských 
oblastí, ktoré v geografickom rozsahu 
presahujú rámec cezhraničných 
programov. Mala by sa umožniť 
maximálna flexibilita na to, aby sa mohlo 
pokračovať vo vykonávaní 
predchádzajúcej námornej cezhraničnej 
spolupráce vo väčšom rámci námornej 
spolupráce, najmä tým, že sa vymedzia 
pokryté územia, špecifické ciele tejto 
spolupráce, požiadavky na projekty 
partnerstva a vytvorenie podprogramov a 
osobitných riadiacich výborov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Na základe skúseností s 
programami medziregionálnej spolupráce v 
rámci programov Interreg a nedostatočnej 
spolupráce v programoch v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu v 
programovom období 2014 – 2020, zložka 
medziregionálnej spolupráce by sa mala 

(8) Na základe pozitívnych skúseností s 
programami medziregionálnej spolupráce v 
rámci programov Interreg na jednej strane
a nedostatočnej spolupráce v programoch v 
rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti 
a rastu v programovom období 2014 –
2020 na strane druhej je medziregionálna
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zamerať osobitne na zvýšenie účinnosti
politiky súdržnosti. Táto zložka by sa preto 
mala obmedziť na dva programy: jeden, 
ktorý umožní programom v rámci 
obidvoch cieľov všetky skúsenosti, 
inovatívne prístupy a budovanie kapacít a 
ktorý bude propagovať európske 
zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len 
„EZÚS“) zriadené alebo plánované podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý s 
cieľom zlepšiť analýzu rozvojových 
trendov. Spolupráca založená na 
projektoch realizovaná v rámci celej Únie 
by sa mala začleniť do novej zložky v 
oblasti medziregionálnych inovačných 
investícií a mala by byť úzko spojená s 
vykonávaním oznámenia Komisie 
„Posilnenie inovácie v regiónoch Európy: 
stratégie pre odolný, inkluzívny a 
udržateľný rast“25, najmä s podporou 
tematických platforiem pre inteligentnú 
špecializáciu v oblastiach ako energetika, 
modernizácia priemyslu alebo 
agropotravinárstvo. A napokon, 
integrovaný územný rozvoj so zameraním 
na funkčné mestské oblasti alebo mestské 
oblasti by sa mali sústrediť do programov 
v rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu a do jedného 
sprievodného nástoja, európskej iniciatívy 
Urban. Tieto dva programy v rámci zložky 
medziregionálnej spolupráce by mali 
pokrývať celú Úniu a mali by byť otvorené 
aj pre účasť tretích krajín.

spolupráca miest a regiónov dôležitou 
zložkou, aby sa našli spoločné riešenia v 
oblasti politiky súdržnosti a aby sa 
vybudovali trvalé partnerstvá. Preto by sa 
malo pokračovať v existujúcich 
programoch a najmä v podpore 
spolupráce založenej na projektoch 
vrátane podpory európskych zoskupení 
územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“). 
Možnosti medzinárodnej spolupráce v 
rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu by sa mali podporiť 
včasnými opatreniami na regionálne 
vytváranie sietí a koordináciu pri príprave 
programovania. Nová zložka v oblasti 
medziregionálnych inovačných investícií 
by mala slúžiť na to, aby sa podporili 
tematické platformy pre inteligentnú 
špecializáciu v oblastiach ako energetika, 
modernizácia priemyslu alebo 
agropotravinárstvo a aby sa prispelo k 
vykonávaniu oznámenia „Posilnenie 
inovácie v regiónoch Európy: stratégie 
pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast“.
Programy v rámci zložky medziregionálnej 
spolupráce by mali pokrývať celú Úniu a 
mali by byť otvorené aj pre účasť tretích 
krajín.

__________________ __________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o 
Európskom zoskupení územnej spolupráce 
(EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o 
Európskom zoskupení územnej spolupráce 
(EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

25 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov „Posilňovanie inovácie v 
regiónoch Európy: stratégie pre odolný, 
inkluzívny a udržateľný rast“ –
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov „Posilňovanie inovácie v 
regiónoch Európy: stratégie pre odolný, 
inkluzívny a udržateľný rast“ –
COM(2017) 376 final, 18.7.2017.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Je potrebné určiť zdroje alokované 
na každú z jednotlivých zložiek programov 
Interreg, a to vrátane podielu každého 
členského štátu na celkových sumách 
určených na cezhraničnú, nadnárodnú, 
námornú, medziregionálnu spoluprácu a 
spoluprácu najvzdialenejších regiónov, 
potenciál flexibility medzi týmito zložkami 
dostupný pre členské štáty. V porovnaní s 
programovým obdobím 2014 – 2020 by sa 
mal podiel cezhraničnej spolupráce 
znížiť, zatiaľ čo podiel nadnárodnej a 
námornej spolupráce by sa mal vzhľadom 
na integráciu námornej spolupráce 
zvýšiť, a mala by sa vytvoriť nová zložka 
spolupráce najvzdialenejších regiónov.

(15) Je potrebné určiť zdroje alokované 
na každú z jednotlivých zložiek programov 
Interreg, a to vrátane podielu každého 
členského štátu na celkových sumách 
určených na cezhraničnú, nadnárodnú, 
námornú, medziregionálnu spoluprácu a 
spoluprácu najvzdialenejších regiónov, 
potenciál flexibility medzi týmito zložkami 
dostupný pre členské štáty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Dôležitým a úspešným nástrojom v 
programoch cezhraničnej spolupráce sú 
projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty
na odstránenie prekážok súvisiacich s 
hranicami, na podporu kontaktov medzi 
miestnymi obyvateľmi a na priblíženie 
pohraničných regiónov a ich občanov. 
Projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty 
sa realizujú v mnohých oblastiach, 
napríklad kultúra, šport, cestovný ruch, 
všeobecné vzdelávanie a odborná 
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príprava, hospodárstvo, veda, ochrana 
životného prostredia a ekológia, 
zdravotníctvo, doprava a malé projekty 
infraštruktúry, administratívna 
spolupráca, práca s verejnosťou. Ako sa 
uvádza aj v stanovisku Výboru regiónov 
na tému Projekty „ľudia ľuďom“ a malé 
projekty v programoch cezhraničnej 
spolupráce32, projekty „ľudia ľuďom“ 
a malé projekty majú vysokú európsku 
pridanú hodnotu a významne prispievajú 
k celkovému cieľu programov 
cezhraničnej spolupráce.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Je potrebné objasniť pravidlá 
upravujúce malé projektové fondy, ktoré 
boli implementované od počiatku 
existencie programov Interreg, ale nikdy 
neboli zahrnuté v osobitných 
ustanoveniach. Ako sa uvádza aj v 
stanovisku Výboru regiónov – Projekty 
„ľudia ľuďom“ a malé projekty v 
programoch cezhraničnej spolupráce32,
tieto malé projekty zohrávajú dôležitú 
úlohu pri budovaní dôvery medzi občanmi 
a inštitúciami, ponúkajú výraznú 
európsku pridanú hodnotu a významne 
prispievajú k celkovým cieľom programov 
cezhraničnej spolupráce tým, že 
odstraňujú cezhraničné prekážky a 
integrujú pohraničné oblasti a ich 
občanov. S cieľom zjednodušiť riadenie 
financovania malých projektov konečnými 
prijímateľmi, ktorí sa často neuchádzali o
podporu z Únie, by malo byť zjednodušené 
vykazovanie nákladov a paušálnych súm 
pod určitou prahovou hodnotou povinné.

(23) Od začatia iniciatívy Interreg boli
projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty 
podporované predovšetkým 
prostredníctvom fondov malých projektov 
alebo podobných nástrojov, neboli k nim 
však prijaté žiadne osobitné ustanovenia,  
preto je potrebné objasniť pravidlá správy 
malých projektových fondov. S cieľom
zachovať pridanú hodnotu a výhody 
projektov „ľudia ľuďom“ a malých 
projektov, ako aj zjednodušiť riadenie 
financovania malých projektov konečnými 
prijímateľmi, ktorí často nemajú 
skúsenosti s predkladaním žiadostí
o podporu z Únie, by malo byť 
zjednodušené vykazovanie nákladov a 
paušálnych súm pod určitou prahovou 
hodnotou povinné.
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__________________ __________________

32 Stanovisko európskeho Výboru 
regiónov – Projekty „ľudia ľuďom“ a 
malé projekty v programoch cezhraničnej 
spolupráce z 12. júla 2017 (Ú. v. EÚ, C 
342, 12.10.2017, s. 38).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) V rámci znižovania 
administratívneho zaťaženia by Komisia, 
členské štáty a regióny mali úzko 
spolupracovať, aby sa dali využívať 
zlepšené a vhodné opatrenia pre systém 
riadenia a kontroly programu Interreg 
stanovené v článku 77ff nariadenia (EÚ) 
[nové NSU].

Or. de

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Členské štáty by sa mali nabádať k 
tomu, aby funkciu riadiaceho orgánu 
zverili EZÚS, alebo aby takéto zoskupenie, 
rovnako ako iné cezhraničné právne 
subjekty, poverili zodpovednosťou za 
riadenie podprogramu, integrovanej 
územnej investície prípadne jedného alebo 
viacerých malých projektových fondov, 
alebo aby konali ako jediný partner.

(27) Členské štáty by sa mali nabádať k 
tomu, aby funkciu riadiaceho orgánu 
zverili EZÚS, alebo aby takéto zoskupenie, 
rovnako ako iné cezhraničné právne 
subjekty, poverili zodpovednosťou za 
riadenie podprogramu alebo integrovanej 
územnej investície, alebo aby konali ako 
jediný partner.

Or. de



PE626.663v01-00 12/32 PR\1159952SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Podpora európskej územnej 
spolupráce je už mnoho rokov jednou z 
najdôležitejších priorít politiky súdržnosti 
EÚ. Podpora MSP, pokiaľ ide o náklady 
na projekty európskej územnej
spolupráce, je už oslobodená od 
notifikačnej povinnosti podľa 
všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách. Osobitné ustanovenia o 
regionálnej pomoci pri investíciách
podnikov všetkých veľkostí zahŕňajú aj 
usmernenia o regionálnej pomoci na roky 
2014 – 2020 a časť o regionálnej pomoci 
v rámci všeobecného nariadenia o 
skupinových výnimkách. Keďže pomoc 
pri projektoch európskej územnej 
spolupráce by bola zlučiteľná s 
vnútorným trhom a mala by len 
obmedzené účinky na hospodársku súťaž 
a obchod medzi členskými štátmi, mali by 
sa oslobodiť od kontroly pomoci a nemali 
by podliehať notifikačnej povinnosti 
podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „cezhraničný právny subjekt“ je 
právny subjekt zriadený podľa zákonov 
jednej zo zúčastnených krajín v programe 
Interreg za predpokladu, že ho zriadili 
územné orgány alebo iné subjekty z 

4. cezhraničný právny subjekt“ je 
právny subjekt, ako aj regióny EÚ, 
zriadený podľa zákonov jednej zo 
zúčastnených krajín v programe Interreg za 
predpokladu, že ho zriadili územné orgány 
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najmenej dvoch zúčastnených krajín. alebo iné subjekty z najmenej dvoch 
zúčastnených krajín.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vnútorná cezhraničná spolupráca 
medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 
s pozemnou hranicou medzi dvoma alebo 
viacerými členskými štátmi alebo medzi 
susediacimi pohraničnými regiónmi s 
pozemnou hranicou medzi najmenej 
jedným členským štátom a jednou alebo 
viacerými tretími krajinami uvedenými v 
článku 4 ods. 3 alebo

a) vnútorná cezhraničná spolupráca 
medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 
s pozemnou a námornou hranicou medzi 
dvoma alebo viacerými členskými štátmi 
alebo medzi susediacimi pohraničnými 
regiónmi s pozemnou a námornou 
hranicou medzi najmenej jedným členským 
štátom a jednou alebo viacerými tretími 
krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3 
alebo

Or. de

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vonkajšia cezhraničná spolupráca 
medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 
s pozemnou hranicou medzi najmenej 
jedným členským štátom a jednou alebo 
viacerými týmito stranami:

b) vonkajšia cezhraničná spolupráca 
medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 
s pozemnou a námornou hranicou medzi 
najmenej jedným členským štátom a 
jednou alebo viacerými týmito stranami:

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. nadnárodná a námorná spolupráca v 
rámci väčších nadnárodných území alebo v 
okolí morských oblastí, do ktorej sú 
zapojení národní, regionálni a miestni 
programoví partneri v členských štátoch, 
tretích krajinách a partnerských krajinách a 
v Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu 
mieru územnej integrácie týchto území 
(ďalej len „zložka 2“; ak sa týka len 
nadnárodnej spolupráce, používa sa 
„zložka 2A“; ak sa týka len námornej 
spolupráce, používa sa „zložka 2B“);

2. nadnárodná a námorná spolupráca, 
ktorá v geografickom rozsahu presahuje 
rámec cezhraničnej spolupráce, v rámci 
väčších nadnárodných území alebo v okolí 
morských oblastí, do ktorej sú zapojení 
národní, regionálni a miestni programoví 
partneri v členských štátoch, tretích 
krajinách a partnerských krajinách a v 
Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru 
územnej integrácie týchto území (ďalej len 
„zložka 2“; ak sa týka len nadnárodnej 
spolupráce, používa sa „zložka 2A“; ak sa 
týka len námornej spolupráce vrátane 
vnútrozemia, používa sa „zložka 2B“);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. medziregionálna spolupráca na 
posilnenie účinnosti politiky súdržnosti 
(ďalej len „zložka 4“) prostredníctvom 
podpory:

4. medziregionálna spolupráca na 
posilnenie účinnosti politiky súdržnosti
a najmä na podporu spoločných riešení 
v oblasti politiky súdržnosti a na 
budovanie trvalých partnerstiev (ďalej len 
„zložka 4“) prostredníctvom podpory:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) implementáciou programov v 
rámci cieľa Investovanie do 
zamestnanosti a rastu, najmä pokiaľ ide o 
medziregionálne a nadnárodné činnosti, 
pri ktorých majú prijímatelia sídlo v 
aspoň jednom inom členskom štáte;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) výmeny skúseností a vytvárania 
kapacít medzi partnermi v spoločnej Únii 
s ohľadom na:

i) realizáciu programov v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu, 
najmä s ohľadom na medziregionálne 
a nadnárodné opatrenia s prijímateľmi, 
ktorí majú sídlo v aspoň jednom ďalšom 
členskom štáte;

ii) identifikáciu a šírenie osvedčených 
postupov a ich prenos, najmä do 
operačných programov v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade cezhraničnej spolupráce 
sú regiónmi podporovanými z EFRR 
regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž 

1. V prípade cezhraničnej spolupráce 
sú regiónmi podporovanými z EFRR 
regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž 
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všetkých vnútorných a vonkajších 
pozemných hraníc s tretími alebo 
partnerskými krajinami.

všetkých vnútorných a vonkajších hraníc s 
tretími alebo partnerskými krajinami, bez 
toho, aby boli dotknuté akékoľvek úpravy 
s cieľom zabezpečiť súdržnosť a 
kontinuitu oblastí spolupráce v 
programovom období rokov 2014 – 2020.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V rámci cezhraničnej spolupráce 
sa podporia aj regióny na námorných 
hraniciach, ktoré majú medzi sebou na 
mori pevné spojenie.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Programy Interreg v oblasti 
vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu 
zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a 
Spojeného kráľovstva, ktoré sú 
ekvivalentné regiónom na úrovni 3 NUTS, 
ako aj Lichtenštajnsko, Andorru a Monako.

3. Programy Interreg v oblasti 
vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu 
zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a 
Spojeného kráľovstva, ktoré sú 
ekvivalentné regiónom na úrovni 3 NUTS, 
ako aj Lichtenštajnsko, Andorru, Monako
a San Maríno.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade nadnárodnej a námornej 
spolupráce sú regiónmi podporovanými z 
EFRR regióny Únie na úrovni 2 NUTS 
pokrývajúce susediace funkčné oblasti, 
pričom sa v relevantných prípadoch 
zohľadnia makroregionálne stratégie a 
stratégie pre morské oblasti.

1. V prípade nadnárodnej a námornej 
spolupráce, ktorá v geografickom rozsahu 
presahuje rámec cezhraničnej spolupráce,
sú regiónmi podporovanými z EFRR 
regióny Únie na úrovni 2 NUTS 
pokrývajúce susediace funkčné oblasti, 
pričom sa v relevantných prípadoch 
zohľadnia makroregionálne stratégie a 
stratégie pre morské oblasti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade akejkoľvek zložky 4 
programu Interreg alebo 
medziregionálnych inovačných investícií v 
rámci zložky 5 je z EFRR podporované 
celé územie Únie.

1. V prípade akejkoľvek zložky 4 
programu Interreg alebo 
medziregionálnych inovačných investícií v 
rámci zložky 5 je z EFRR podporované 
celé územie Únie. Tretie krajiny sa na 
nich môžu zúčastňovať za predpokladu, 
že prispievajú k financovaniu vo forme 
externe pridelených príjmov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zdroje z EFRR na cieľ Európska 
územná spolupráca (Interreg) predstavujú 

1. Zdroje z EFRR na cieľ Európska 
územná spolupráca (Interreg) predstavujú
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8 430 000 000 EUR z celkových 
prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na 
rozpočtové záväzky z EFRR, ESF+ a 
Kohézneho fondu na programové obdobie 
2021 – 2027 a ktoré sú stanovené v článku 
[102 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU].

3 % na zložky 1 až 4 uvedené v článku 3
(t. j. spolu xx xxxxxx xxx EUR) a 0,3 % 
na zložku 5 (t. j. spolu x xxx xxx xxx 
EUR) z celkových prostriedkov, ktoré sú k 
dispozícii na rozpočtové záväzky z EFRR, 
ESF+ a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2021 – 2027 a ktoré sú stanovené 
v článku [103 ods. 1] nariadenia (EÚ) 
[nové NSU].

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zdroje uvedené v odseku 1 sa 
alokujú takto:

2. Zdroje uvedené v odseku 1 na 
zložky 1 až 4 sa alokujú takto:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 52,7 % (t. j. spolu 4 440 000 000
EUR) na cezhraničnú spoluprácu (zložka 
1);

a) 74,8 % (t. j. spolu x xxx xxx xxx
EUR) na cezhraničnú spoluprácu (zložka 
1);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 31,4 % (t. j. spolu 2 649 900 000
EUR) na nadnárodnú spoluprácu a 
námornú spoluprácu (zložka 2);

b) 18 % (t. j. spolu x xxx xxx xxx
EUR) na nadnárodnú spoluprácu a 
námornú spoluprácu (zložka 2);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 3,2 % (t. j. spolu 270 100 000 EUR) 
na spoluprácu najvzdialenejších regiónov 
(zložka 3);

c) 2,2 % (t. j. spolu xxx xxx xxx EUR) 
na spoluprácu najvzdialenejších regiónov 
(zložka 3);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) 1,2 % (t. j. spolu 100 000 000 EUR) 
na medziregionálnu spoluprácu (zložka 4);

d) 5 % (t. j. spolu xxx xxx xxx EUR) 
na medziregionálnu spoluprácu (zložka 4);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) 11,5 % (t. j. spolu 970 000 000 
EUR) na medziregionálne inovatívne 

vypúšťa sa
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investície (zložka 5).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania na úrovni 
každého programu Interreg nesmie byť 
vyššia než 70 %, pokiaľ sa v súvislosti s 
programom Interreg v oblasti vonkajšej 
cezhraničnej spolupráce alebo zložkou 3 v 
nariadení (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo 
rozhodnutí Rady [OCTP] alebo v 
akomkoľvek akte prijatom na ich základe 
nestanoví vyšší percentuálny podiel.

Miera spolufinancovania na úrovni 
každého programu Interreg nesmie byť 
vyššia než 85 %.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v rámci zložiek 1 a 2B programov 
Interreg:

a) v rámci zložiek 1 a 2 programov 
Interreg:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Okrem toho sa 15 % prostriedkov z 2. Okrem toho sa až 15 % 
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EFRR a prípadne aj z vonkajších 
finančných nástrojov Únie v rámci priorít 
iných než technická pomoc pre každú zo 
zložiek 1, 2 a 3 programu Interreg alokuje 
na špecifický cieľ programu Interreg 
„lepšia správa programov Interreg“ alebo 
vonkajší cieľ programu Interreg 
„bezpečnejšia Európa“.

prostriedkov z EFRR a prípadne aj z 
vonkajších finančných nástrojov Únie v 
rámci priorít iných než technická pomoc 
pre každú zo zložiek 1, 2 a 3 programu 
Interreg alokuje na špecifický cieľ 
programu Interreg „lepšia správa 
programov Interreg“ alebo prípadne 
vonkajší cieľ programu Interreg 
„bezpečnejšia Európa“.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát, v ktorom má mať sídlo 
potenciálny riadiaci orgán, predloží 
program Interreg Komisii najneskôr do 
[dátum nadobudnutia účinnosti plus deväť 
mesiacov] v mene všetkých zúčastnených 
členských štátov a prípadne aj tretích 
krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ.

Členský štát, v ktorom má mať sídlo 
potenciálny riadiaci orgán, predloží 
program Interreg alebo viacero programov 
Interreg pozdĺž príslušnej hranice Komisii 
najneskôr do [dátum nadobudnutia 
účinnosti plus deväť mesiacov] v mene 
všetkých zúčastnených členských štátov a 
prípadne aj tretích krajín, partnerských 
krajín alebo ZKÚ..

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na zvýšenie efektívnosti 
implementácie programu a v snahe 
zabezpečiť operácie veľkého rozsahu sa 
môže dotknutý členský štát v riadne 
odôvodnených prípadoch a po dohode s 
Komisiou rozhodnúť previesť do 
programov Interreg zdroje až do výšky 

3. Na zvýšenie efektívnosti 
implementácie programu a v snahe 
zabezpečiť operácie veľkého rozsahu sa 
môže dotknutý členský štát rozhodnúť 
previesť do programov Interreg zdroje až 
do výšky 15 % sumy z EFRR alokované na 
príslušný program v rámci cieľa 
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[x] % sumy z EFRR alokované na 
príslušný program v rámci cieľa 
Investovanie do zamestnanosti a rastu pre 
ten istý región. Prevedená suma musí 
predstavovať samostatnú prioritu alebo 
samostatné priority.

.

Investovanie do zamestnanosti a rastu pre 
ten istý región. Každý členský štát vopred 
informuje Komisiu, že si želá využiť túto 
možnosť prenosu, a zdôvodní svoje 
rozhodnutie. Prevedená suma musí 
predstavovať samostatnú prioritu alebo 
samostatné priority.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prijímatelia spolupracujú pri príprave,
implementácii, personálnom zabezpečení 
a financovaní operácií Interreg.

Prijímatelia spolupracujú pri príprave a
implementácii, ako aj pri personálnom 
zabezpečení a/alebo financovaní operácií 
Interreg.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Jediný partner však môže byť 
registrovaný v členskom štáte, ktorý sa 
nezúčastňuje na danom programe, ak sú 
splnené podmienky stanovené v článku 
23.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príspevok z EFRR, alebo prípadne z 
vonkajších finančných nástrojov Únie do 
fondu malých projektov v rámci programu 
Interreg nesmie presiahnuť 
20 000 000 EUR alebo 15 % celkovej 
alokácie programu Interreg, podľa toho, 
ktorá suma je nižšia.

Celkový príspevok z EFRR, alebo prípadne 
z vonkajších finančných nástrojov Únie do 
fondu alebo fondov malých projektov v 
rámci programu Interreg nesmie presiahnuť
20 % celkovej alokácie programu Interreg.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Koneční prijímatelia v rámci malých 
projektových fondov dostanú podporu z 
EFRR alebo prípadne z vonkajších 
finančných nástrojov Únie prostredníctvom 
prijímateľa a implementujú malé projekty 
v rámci daného malého fondu (ďalej len 
„malé projekty“).

Koneční prijímatelia v rámci jedného 
alebo viacerých malých projektových 
fondov dostanú podporu z EFRR alebo 
prípadne z vonkajších finančných nástrojov 
Únie prostredníctvom prijímateľa a 
implementujú malé projekty v rámci 
daného alebo daných malých fondov
(ďalej len „malé projekty“).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cezhraničný právny subjekt alebo 
EZÚS je prijímateľom finančných 
prostriedkov z fondu malých projektov.

2. Cezhraničný právny subjekt, región 
EÚ alebo EZÚS je prijímateľom 
finančných prostriedkov z fondu malých 
projektov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Náklady na zamestnancov a 
nepriame náklady, ktoré vznikli na úrovni 
prijímateľa na riadenie fondu malých 
projektov, nesmú presiahnuť 20 % 
celkových oprávnených nákladov 
príslušného fondu malých projektov.

5. Náklady na zamestnancov a 
nepriame náklady, ktoré vznikli na úrovni 
prijímateľa na riadenie fondu malých 
projektov, nesmú presiahnuť 20 % 
celkových oprávnených nákladov 
príslušného fondu alebo fondov malých 
projektov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý riadiaci orgán zasiela Komisii 
každoročne elektronicky kumulatívne 
údaje za príslušný program Interreg, a to 
do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. 
júla, 30. septembra a 30. novembra podľa 
vzoru uvedeného v prílohe [VII] k 
nariadeniu (EÚ) [nové VN].

Každý riadiaci orgán zasiela Komisii 
každoročne elektronicky kumulatívne 
údaje za príslušný program Interreg, a to 
do 31. januára, 31. mája a 30. septembra 
podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k 
nariadeniu (EÚ) [nové NSU].

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Spoločné ukazovatele výstupov a 
výsledkov stanovené v prílohe [I] k 
nariadeniu (EÚ) [nové EFRR] a v prípade 

1. Spoločné ukazovatele výstupov a 
výsledkov stanovené v prílohe [I] k 
nariadeniu (EÚ) [nové EFRR] a v prípade 
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potreby sa špecifické programové 
ukazovatele výstupov a výsledkov a 
výsledné ukazovatele používajú v súlade s 
článkom [12 ods. 1] druhým pododsekom 
nariadenia (EÚ) [nové VN], článkom 17 
ods. 3 písm. d) bod ii) a článkom 31 ods. 2 
bod b) tohto nariadenia.

potreby sa špecifické programové 
ukazovatele výstupov a výsledkov a 
výsledné ukazovatele používajú v súlade s 
článkom [12 ods. 1] druhým pododsekom 
nariadenia (EÚ) [nové NSU], článkom 17 
ods. 4 písm. e) bod ii) a článkom 31 ods. 2 
bod b) tohto nariadenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nákup pozemku v súlade s 
[článkom 58 ods. 1 písm. c)] nariadenia 
(EÚ) [nové VN];

a) nákup pozemku v súlade s 
[článkom 58 ods. 1 písm. b)] nariadenia 
(EÚ) [nové NSU];

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Riadiaci orgán a orgán auditu sa 
nachádzajú v rovnakom členskom štáte.

2. Riadiaci orgán a orgán auditu sa 
môžu nachádzať v rovnakom členskom 
štáte.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak riadiaci orgán určí 
sprostredkovateľský orgán v rámci 
programu Interreg v súlade s článkom [65 
ods. 3] nariadenia EÚ [nové VN], 
sprostredkovateľský orgán vykonáva dané 
úlohy vo viac ako jednom zúčastnenom 
členskom štáte, alebo v relevantných 
prípadoch viac ako v jednej tretej krajine, 
partnerskej krajine alebo ZKÚ.

.

6. Ak riadiaci orgán určí 
sprostredkovateľský orgán alebo viaceré 
sprostredkovateľské orgány v rámci 
programu Interreg v súlade s článkom [65 
ods. 3] nariadenia EÚ [nové NSU], 
sprostredkovateľský orgán vykonáva dané 
úlohy vo viac ako jednom zúčastnenom 
členskom štáte, alebo v relevantných 
prípadoch viac ako v jednej tretej krajine, 
partnerskej krajine alebo ZKÚ, prípadne 
prevezmú tieto úlohy viaceré 
sprostredkovateľské orgány v príslušnom 
členskom štáte alebo tretej krajine, 
partnerskej krajine alebo ZKÚ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 62 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 62a

Oslobodenie od notifikačnej povinnosti 
podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ

Pomoc pri projektoch európskej územnej 
spolupráce je vyňatá z kontroly pomoci a 
nepodlieha notifikačnej povinnosti podľa 
článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

Or. de
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Šesťdesiat rokov po podpísaní Rímskych zmlúv sa Európska únia (EÚ) vyvinula z pôvodne 
výlučne hospodárskej únie na celospoločenský mierový projekt. S cieľom udržať tento projekt 
a vzhľadom na európske politické výzvy v súvislosti s nacionalistickými tendenciami 
a rozdeľovaním, ako aj euroskeptickými a niekedy aj protieurópskymi postojmi je nevyhnutné 
živé a dobré susedstvo medzi európskymi členskými štátmi. 

Európska územná spolupráca sa aktívne zameriava na túto základnú myšlienku a významne 
a viditeľne prispieva k tomu, aby sa Európania navzájom spoznali aj naprieč hranicami, 
spoločne riešili výzvy a spoločne rozvíjali a formovali Európu. Týmto spôsobom sa hraničné 
prekážky – taktiež a predovšetkým v mysliach občanov – postupne prekonávajú a pohraničné 
regióny sa stávajú spoločnými oblasťami, v ktorých sa Európa stáva v každodennom živote 
hmatateľnou a živou.

V posledných desaťročiach európska územná spolupráca nesporne prispela k integrácii 
Európy a prostredníctvom odstránenia hraníc a byrokratických prekážok zintenzívnila
a zjednodušila každodenné spolužitie naprieč hranicami. Spravodajca preto veľmi víta 
skutočnosť, že Európska komisia potvrdila významnú európsku pridanú hodnotu európskej 
územnej spolupráce tým, že predložila svoj vlastný nový návrh nariadenia na obdobie 
financovania po roku 2020.

Podľa spravodajcu však potenciál európskej územnej spolupráce nie je napriek atraktívnym 
mieram financovania projektov plne využitý, keďže administratívne požiadavky na
potenciálnych prijímateľov, ale aj na vykonávajúce orgány, dosiahli znepokojujúce rozmery. 
V skutočnosti sa tieto požiadavky zvýšili s každým obdobím financovania a v súčasnosti 
dosahujú úroveň, ktorá zabraňuje jednotlivým zainteresovaným stranám dokonca podať 
žiadosť. Zároveň sa skúsení žiadatelia neprimerane často objavujú v jednotlivých programoch 
európskej územnej spolupráce. Ak chce európska územná spolupráca opäť plniť svoje 
skutočné poslanie a cielene podporovať európsku myšlienku, prípravné práce a realizácia 
programov v období financovania po roku 2020 sa musia znova zjednodušiť pre všetky
zúčastnené strany. 

V tejto súvislosti spravodajca poukazuje na už prijaté súhrnné nariadenie o rozpočtových 
pravidlách EÚ, ktorého cieľom bolo zjednodušiť vyplácanie finančných prostriedkov, 
využívanie finančných prostriedkov a vyúčtovanie bez toho, aby sa zanedbala kontrola
cieleného využívania finančných prostriedkov, a ktoré sa má uplatňovať od 1. januára 2019. 
Spravodajca predovšetkým zdôrazňuje, že novými ustanoveniami sa uľahčí uplatňovanie 
paušálnych súm, zjednoduší sa vykazovanie nákladov, uľahčí sa prístup pre menších 
prijímateľov a zabráni sa viacnásobným kontrolám, ale tiež sa zvýši využívanie prostriedkov
na informovanie obyvateľstva o úspechu projektov a investícií v regiónoch.

Spravodajca navyše víta zjednodušenia navrhnuté Komisiou v rámci návrhov na nové 
nariadenie o spoločných ustanoveniach, nové nariadenie o EFRR a nové nariadenie
o európskej územnej spolupráci a je presvedčený, že dosiahnu požadovaný účinok. 
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2. Rozsah pôsobnosti zložiek budúcej európskej územnej spolupráce

Spravodajca víta pokračovanie programov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 
spolupráce v rámci európskej územnej spolupráce. Každý z týchto programov má vlastné 
oprávnenie a osvedčené programové oblasti by sa podľa neho mali zachovať. Spravodajca sa 
však domnieva, že kľúčová úloha pohraničných regiónov sa v návrhu Komisie odzrkadľuje 
neprimerane, a preto navrhuje presunúť prideľovanie finančných prostriedkov na zložku 1 
„cezhraničnej spolupráce“. Zároveň je spravodajca presvedčený, že námorná spolupráca by 
mala byť naďalej možná v rámci zložky 1, a to aj v prípade, že regióny nie sú pevne 
prepojené cez more.

Na zavedenie novej zložky 5 „Medziregionálne inovačné investície“ sa spravodajca pozerá 
kriticky, pretože ciele týchto inovačných investícií majú len obmedzený rozmer politiky 
súdržnosti. Priame riadenie prostriedkov navrhované Komisiou pre túto zložku 5 je okrem 
toho v rozpore s doplnkovou povahou európskej územnej spolupráce.

3. Financovanie európskej územnej spolupráce

Spravodajca kritizuje plánované škrty v oblasti osvedčených a účinných programov 
cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, a preto sa zasadzuje za zvýšenie 
rozpočtu vyčleneného na programy európskej územnej spolupráce zložiek 1 až 4 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 aspoň na 3 % celkového rozpočtu 
na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 

V tomto bode by spravodajca chcel znovu zdôrazniť kľúčovú úlohu pohraničných oblastí 
a nepopierateľný prínos cezhraničnej spolupráce (zložka 1), a preto navrhuje prideliť na túto 
zložku najvyššie prostriedky na úrovni 73,8 %. 

Pokiaľ ide o inovačné investície, spravodajca sa domnieva, že vysoká úroveň finančných 
prostriedkov pridelených Komisiou na túto zložku by v žiadnom prípade nemala byť na úkor 
ostatných zložiek európskej územnej spolupráce. Podľa názoru spravodajcu by však bol 
za istých okolností možný aj dodatočný rozpočet vo výške 0,3 % celkových prostriedkov
na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 

4. Obsah programov európskej územnej spolupráce a koncentrácia

Pre spravodajcu je v zásade prijateľných päť politických cieľov odvodených od EFRR, ako aj 
dva ciele špecifické pre Interreg „lepšia správa programov Interreg“ a „bezpečnejšia Európa“.
Spravodajca kritizuje prísnu požiadavku vynaložiť minimálne 15 % celkových prostriedkov
na dva špecifické ciele programu Interreg, pretože by to v praxi mohlo sťažiť programovanie 
a riadenie programu.

5. Malé projektové fondy

Podstatou európskej územnej spolupráce je cezhraničné prepojenie ľudí, čím sa podporuje 
európska integrácia. Práve malé projekty a projekty občanov („ľudia ľuďom“) spájajú ľudí 
na mieste a majú mimoriadny význam pre rozvoj pohraničných oblastí. Žiadatelia sú zvyčajne 
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aktéri občianskej spoločnosti. Projekty sa vyznačujú najmä nízkym objemom finančných 
prostriedkov na projekty a zodpovedajúcim nízkym objemom pridelených finančných 
prostriedkov. Aby mohli malé projekty úspešne pokračovať aj v budúcnosti, vznikla naliehavá 
potreba zjednodušenia, jasných pravidiel a priameho ukotvenia malých projektov 
v regulačnom rámci. Spravodajca výslovne víta možnosť zriadiť v rámci programov Interreg 
malé projektové fondy, ktorá je teraz uvedená v návrhu nariadenia Komisie. Riadenie týchto 
malých projektových fondov by však malo byť flexibilné. Okrem toho by malo byť možné 
vytvoriť niekoľko malých projektových fondov na jeden program. 

Rozsah, v akom sa dosiahne priame zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia 
konečných prijímateľov projektov „ľudia ľuďom“ a malých projektov prostredníctvom 
ustanovení navrhnutých Komisiou, sa bude musieť preskúmať v ďalšom priebehu diskusií. 

6. Výška spolufinancovania

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad návrhom Komisie znížiť maximálnu mieru 
spolufinancovania programov Interreg. Považuje navrhovanú úroveň 70 % za nedostatočnú
a namiesto toho navrhuje zvýšenie sadzby na 85 %. Sadzby spolufinancovania by mali byť 
flexibilné a stanovené primerane potrebám jednotlivých programových oblastí. 

7. Predbežné financovanie

Spravodajca sa domnieva, že nižšia úroveň predbežného financovania v porovnaní s obdobím 
rokov 2014 – 2020 by mohla niektorým programom priniesť finančné ťažkosti, keďže najmä 
na začiatku programu vznikajú vyššie náklady na jeho zriadenie a zavedenie. V rámci 
opatrení predbežného financovania by sa mali náležite zohľadňovať špecifiká európskej 
územnej spolupráce, a preto spravodajca vo svojom návrhu správy predpokladá zvýšenie 
predbežného financovania, najmä na začiatku obdobia financovania.

8. Ukazovatele

Zavedenie ukazovateľov špecifických pre Interreg na meranie výsledkov a európskej pridanej
hodnoty programov spolupráce spravodajca všeobecne víta. Navrhované ukazovatele však 
nemusia byť primerané, aby odzrkadľovali procesnú pridanú hodnotu cezhraničnej, 
nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, a tak poskytovali pozitívne impulzy riadenia. 
V priebehu diskusií by mohlo byť potrebné zodpovedajúce prispôsobenie ukazovateľov 
alebo väčší priestor na programy pri navrhovaní systému ukazovateľov.
.

9. Pravidlo n+ 2/viacnásobné zaťaženie regiónov

Na základe skúseností získaných z predchádzajúcich období financovania by spravodajca 
chcel poukázať na to, že návrat k pravidlu n + 2 (predtým n + 3) navrhovaný Komisiou by 
mohol spôsobiť čiastočný pokles finančných prostriedkov v celej Európe, pretože za istých 
okolností nemusí byť možné dostatočne rýchlo získať finančné prostriedky. To by 
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v kombinácii s možným znížením celkových dostupných prostriedkov a možným znížením 
miery spolufinancovania EÚ viedlo k viacnásobnému zaťaženiu regiónov v rámci európskej 
územnej spolupráce. 

10. Pravidlá pomoci

Podpora európskej územnej spolupráce je už niekoľko rokov jednou z hlavných priorít 
politiky súdržnosti EÚ. Podpora MSP pri nákladoch na projekty európskej územnej 
spolupráce je už podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách oslobodená 
od notifikačnej povinnosti. Osobitné ustanovenia pre regionálnu pomoc pri investíciách
podnikov všetkých veľkostí zahŕňajú aj usmernenia o regionálnej pomoci na roky 2014 –
2020 a časť všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách týkajúcu sa regionálnej 
pomoci. 

Spravodajca sa domnieva, že pomoc na projekty európskej územnej spolupráce je zlučiteľná 
s vnútorným trhom a má len obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi 
členskými štátmi. Preto navrhuje, aby sa programy európskej územnej spolupráce v zásade 
považovali za skutočnosti, ktoré nie sú relevantné pre pomoc, a aby sa zodpovedajúcim 
spôsobom ukončili náročné skúmania relevantnosti pomoci. 

11. Preskúmanie v polovici trvania

Plánované preskúmanie v polovici trvania a akékoľvek úpravy multilaterálnych programov 
Interreg si vyžadujú omnoho zložitejšie procesy schvaľovania. Spravodajca poukazuje na to, 
že by to nemalo viesť k ťažkostiam alebo oneskoreniam pri podpore projektov v druhej 
polovici ich trvania. 
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