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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Politika súdržnosti je hlavným investičným nástrojom EÚ na podporu priorít stanovených 
v stratégii Únie Európa 2020. Európska územná spolupráca je jedným z cieľov politiky 
súdržnosti a tvorí rámec na vykonávanie spoločných akcií a výmenu politík medzi 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi z jednotlivých členských štátov alebo 
s pohraničnými regiónmi štátov, ktoré nie sú členmi EÚ. Je to dôležité o to viac, že úlohy, 
ktoré musia členské štáty a regióny riešiť, v čoraz väčšej miere prekračujú hranice medzi 
štátmi a regiónmi a vyžadujú si spoločné opatrenia prijímané vo vzájomnej spolupráci na 
vhodnej územnej úrovni. Európska územná spolupráca významne prispeje aj k podpore cieľa 
územnej súdržnosti stanoveného v Lisabonskej zmluve. 

Spravodajca víta návrh Európskej komisie na vytvorenie osobitného právneho základu pre 
príspevok EFRR (Európskeho fondu regionálneho rozvoja) k Európskej územnej spolupráci. 
Tento návrh je v súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu a mal by zabezpečiť 
špecifický charakter Európskej územnej spolupráce, najmä pokiaľ ide o lepšie riešenie jej 
viacnárodného rozmeru.

Podľa Európskej komisie by Európska územná spolupráca podporovala tri druhy spolupráce: 
cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu. Nadnárodná spolupráca by bola osobitne 
prínosná z hľadiska posilnenia územnej súdržnosti EÚ, ako aj stratégií pre makroregióny 
a prímorské oblasti, ktoré sa nedávno začali.  Medziregionálna spolupráca medzi regiónmi EÚ 
(a v prípade potreby s tretími krajinami) sa zameriava na posilnenie výmeny skúseností 
v oblasti realizácie politiky súdržnosti, najmä prostredníctvom šírenia osvedčených postupov.

Čo sa týka spolupráce s regiónmi tretích krajín, na ktorú sa vzťahuje nástroj európskeho 
susedstva (ENI) alebo nástroj predvstupovej pomoci (IPA), finančné prostriedky z EFRR by 
dopĺňali finančnú pomoc z ENI a IPA. Bude však nevyhnutné zabezpečiť riadne fungovanie 
týchto programov, ktorých realizácia sa v posledných rokoch niekedy ukázala ako zložitá. 

Európska komisia navrhuje vyčleniť na Európsku územnú spoluprácu 3,48 % celkového 
objemu prostriedkov pridelených na politiku súdržnosti, čo by predstavovalo sumu 11,7 
miliardy EUR (v stálych cenách z roku 2011). To znamená zvýšenie v porovnaní so súčasným 
programovým obdobím. 

(v miliardách EUR – v stálych 
cenách z roku 2011)

VFR
2007-2013

Návrh Komisie
VFR 2014 – 2020 Zmena (v %)

Konvergenčné regióny
EFRR + ESF

202,9 162,6 - 20 %

Postupné dokončenie obdobia 
2007 – 2013 (konvergencia) + 

postupné zapájanie regiónov, na 
ktoré sa vzťahuje cieľ 

Konkurencieschopnosť/2014 –
2020: prechodné regióny

25,9 38,9 +50 %
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(EFRR + ESF)
Regióny, na ktoré sa vzťahuje 
cieľ Konkurencieschopnosť/ 

Rozvinutejšie regióny 
(EFRR + ESF)

44,3 53,1 + 20 %

Územná spolupráca
(EFRR)

8,9 11,7 +31 %

Kohézny fond 71 68,7 - 3 %
Osobitný príspevok pre 

najvzdialenejšie a riedko 
osídlené regióny

(EFRR) 

0,9

SPOLU 354 336 -5,3 %

Spravodajca víta toto navrhované zvýšenie, ktoré však bude závisieť od konečného výsledku 
rokovaní o celkovom objeme prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti, pričom podiel 
3,48 % stanovený v článku 4 legislatívneho návrhu je len orientačným údajom pre rozpočtový 
orgán. Nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda týkajúca sa návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. Spravodajca 
by zároveň chcel zdôrazniť presvedčenie, ktoré vyjadril Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011, že „pre budúci VFR je potrebné najmenej 5 % zvýšenie“ v porovnaní 
s úrovňou v roku 2013 a že „sumy, ktoré sú vyčlenené na politiku súdržnosti v súčasnom 
období finančného plánovania, by sa mali v budúcom období aspoň zachovať“, k čomu zjavne 
nedošlo.

Okrem toho spravodajca víta úsilie Komisie o zjednodušenie, najmä zjednodušenie možností 
financovania prostredníctvom využívania paušálnych platieb. Ďalej zdôrazňuje, že snahy 
o zjednodušenie Európskej územnej spolupráce majú vzhľadom na jej viacnárodný rozmer 
mimoriadny význam na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. Príjemcovia môžu byť nútení 
uplatňovať rôzne súbory predpisov EÚ, jedného či viacerých členských štátov a prípadne 
aj tretích krajín. Spravodajca pripomína členským štátom naliehavú potrebu vyhnúť sa 
rozporom či nesúladu medzi predpismi, ktoré prijímajú, a predpismi EÚ, ako aj zabrániť 
zvyšovaniu administratívnej záťaže príjemcov. Riadne finančné hospodárenie 
a transparentnosť sú takisto kľúčové otázky.

Spravodajca napokon zdôrazňuje, že vzhľadom na osobitosť a zložitosť Európskej územnej 
spolupráce navrhuje Európska komisia výnimočne uplatniť vo vzťahu k zrušeným záväzkom 
pravidlo n+3.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že finančné krytie 
vymedzené v legislatívnom návrhu je len 
orientačným údajom pre zákonodarný 
orgán a že ho nemožno presne stanoviť, 
kým sa nedosiahne dohoda o návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný 
finančný rámec na roky 2014 – 2020;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú a 
inkluzívnu Európu1; opakuje, že pre nový 
viacročný finančný rámec treba mať 
k dispozícii dostatok dodatočných zdrojov, 
aby Únia mohla plniť svoje existujúce 
politické priority a nové úlohy zakotvené 
v Lisabonskej zmluve, ako aj reagovať na 
nepredvídané udalosti; upozorňuje, že aj 
pri náraste úrovne zdrojov pre ďalší VFR 
o minimálne 5 % v porovnaní s úrovňou 
v roku 2013 možno iba v obmedzenej 
miere prispieť k dosiahnutiu dohodnutých 
cieľov a záväzkov Únie a k zásade 
solidarity Únie; vyzýva Radu, aby 
v prípade, že nesúhlasí s týmto prístupom, 
jasne stanovila, ktorých z jej politických 
priorít alebo projektov by bolo možné 
vzdať sa, a to aj napriek ich preukázanej 
európskej pridanej hodnote;
_______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. osobitne pripomína, že v tom istom 
uznesení Európsky parlament zdôrazňuje, 
že „úspešná a posilnená politika 
súdržnosti si vyžaduje adekvátne 
financovanie“, a usudzuje, že „sumy, 
ktoré sú na ňu vyčlenené v súčasnom 
období finančného plánovania, by sa mali 
v budúcom období aspoň zachovať“;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 o investovaní do 
budúcnosti: nový viacročný finančný 
rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, 
udržateľnú a inkluzívnu Európu 
zdôraznil „európsku pridanú hodnotu 
politiky súdržnosti, keďže táto politika 
predstavuje dobre zabehnutý 
mechanizmus zabezpečovania rastu a 
zamestnanosti, je významným nástrojom 
konvergencie, trvalo udržateľného 
rozvoja a solidarity a za posledné 
desaťročia je jednou z najvýznamnejších, 
najviditeľnejších a najúspešnejších politík 
Únie. Poukázal však na to, že moderná 
politika súdržnosti sa musí podrobiť 
niekoľkým štrukturálnym reformám, 
najmä pokiaľ ide o zjednodušenie, 
reagovať na hlavné úlohy, ktoré musí 
Únia riešiť, a podporovať väzby 
s ostatnými existujúcimi politikami 
a nástrojmi. Ďalej vyjadril presvedčenie, 
že politika súdržnosti EÚ by mala ostať 
celoeurópskou politikou poskytujúcou 
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prístup k zdrojom, skúsenosti a pomoc 
všetkým regiónom EÚ.

Odôvodnenie

Odsek 64 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 ďalej pripomenul, 
že politika súdržnosti získala 
nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy a zakotvením územnej súdržnosti 
v nej väčší význam, a v tejto súvislosti 
vyslovil názor, že všetky formy územnej 
spolupráce (cezhraničnej, nadnárodnej, 
medziregionálnej) sa musia posilniť, 
a zdôraznil, že treba riešiť aj spoluprácu 
a stratégie na makroregionálnej úrovni.

Odôvodnenie

Odsek 65 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V snahe zvýšiť pridanú hodnotu 
politiky súdržnosti Únie tieto osobitné 
ustanovenia by mali viesť k zásadnému 

(3) V snahe zvýšiť vo všeobecnosti pridanú 
hodnotu politiky súdržnosti Únie 
a zohľadniť viacnárodný rozmer 
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zjednodušeniu na všetkých príslušných 
úrovniach: na úrovni príjemcov, 
programových orgánov, zúčastnených 
členských štátov a tretích krajín, ako aj na 
úrovni Komisie.

Európskej územnej spolupráce by mali 
tieto osobitné ustanovenia viesť 
k zásadnému zjednodušeniu na všetkých 
príslušných úrovniach: na úrovni 
príjemcov, programových orgánov, 
zúčastnených členských štátov a tretích 
krajín, ako aj na úrovni Komisie, pretože 
príjemcovia môžu byť nútení uplatňovať 
rôzne súbory predpisov EÚ, jedného či 
viacerých členských štátov a prípadne 
tretích krajín. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať potrebe vyhnúť sa 
nesúladu medzi týmito rôznymi súbormi 
predpisov, ako aj potrebe zabrániť 
zvyšovaniu administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mali by sa stanoviť objektívne kritériá 
na určovanie oprávnených regiónov 
a oblastí. Na tieto účely by malo určovanie 
oprávnených regiónov a oblastí na úrovni 
Únie vychádzať zo spoločného systému 
klasifikácie regiónov ustanoveného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS).

(8) Mali by sa stanoviť objektívne 
a transparentné kritériá na určovanie 
oprávnených regiónov a oblastí. Na tieto 
účely by malo určovanie oprávnených 
regiónov a oblastí na úrovni Únie 
vychádzať zo spoločného systému 
klasifikácie regiónov ustanoveného 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 
o zostavení spoločnej nomenklatúry 
územných jednotiek pre štatistické účely 
(NUTS).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Výber tematických cieľov by sa mal 
obmedziť s cieľom maximalizovať vplyv 
politiky súdržnosti v celej Únii. v rámci 

(16) Výber tematických cieľov by sa mal 
obmedziť s cieľom maximalizovať vplyv 
politiky súdržnosti v celej Únii. v rámci 
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medziregionálnej spolupráce by presnejšie 
zameranie programu malo byť vyjadrené 
skôr v cieli každej operácie než 
v obmedzení počtu tematických cieľov, 
aby sa medziregionálna spolupráca čo 
najlepšie využila na posilnenie efektívnosti 
politiky súdržnosti v rámci cieľa Investície 
pre rast a zamestnanosť a cieľa Európska 
územná spolupráca.

medziregionálnej spolupráce by presnejšie 
zameranie programu malo byť vyjadrené 
skôr v cieli každej operácie než 
v obmedzení počtu tematických cieľov, 
aby sa medziregionálna spolupráca čo 
najlepšie využila na posilnenie efektívnosti 
politiky súdržnosti v rámci cieľa Investície 
pre rast a zamestnanosť a cieľa Európska 
územná spolupráca. Zlepšenie 
uplatňovania a kvality vynakladaných 
prostriedkov by malo predstavovať hlavné 
zásady na dosiahnutie cieľov tohto 
programu a zároveň zaručiť optimálne 
využívanie finančných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Vzhľadom na účasť viacerých 
členských štátov nie je vhodné, aby sa 
v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
uplatňovalo všeobecné pravidlo ustanovené 
v nariadení (EÚ) č. [...]/2012 [NSU], podľa 
ktorého každý členský štát prijíma vlastné 
kritériá oprávnenosti. Na základe 
skúseností z programového obdobia 2007 –
2013 by sa mala stanoviť presná hierarchia 
pravidiel oprávnenosti s výraznou 
inklináciou k pravidlám spoločnej 
oprávnenosti.

(25) Vzhľadom na účasť viacerých 
členských štátov nie je vhodné, aby sa 
v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
uplatňovalo všeobecné pravidlo ustanovené 
v nariadení (EÚ) č. [...]/2012 [NSU], podľa 
ktorého každý členský štát prijíma vlastné 
kritériá oprávnenosti. Na základe 
skúseností z programového obdobia 2007 –
2013 by sa mala stanoviť presná hierarchia 
pravidiel oprávnenosti so silným 
zameraním na pravidlá spoločnej 
oprávnenosti a malo by sa zabrániť 
rozporom a nesúladu medzi nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
.../2012 o [rozpočtových pravidlách, ktoré 
sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie], 
nariadením o spoločných ustanoveniach 
a vnútroštátnymi predpismi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
nevzťahujú pravidlá oprávnenosti 
ustanovené v článkoch 55 až 61 nariadenia 
(EÚ) č. [...]/2012 [NSU], nariadení (EÚ) č. 
[...]/2012 [EFRR] alebo v tomto nariadení, 
alebo na ich základe, alebo ustanovené 
monitorovacím výborom, uplatňujú sa 
vnútroštátne pravidlá krajiny, v ktorej 
vznikli výdavky.

3. Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa 
nevzťahujú pravidlá oprávnenosti 
ustanovené v článkoch 55 až 61 nariadenia 
(EÚ) č. [...]/2012 [NSU], nariadení (EÚ) č. 
[...]/2012 [EFRR], nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 
o [rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na ročný rozpočet Únie] alebo 
v tomto nariadení, alebo na ich základe, 
alebo ustanovené monitorovacím výborom, 
uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá krajiny, 
v ktorej vznikli výdavky, ktoré nie sú 
v rozpore s predpismi Únie ani 
nepredstavujú dodatočnú neprimeranú 
administratívnu záťaž príjemcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely článku 113 ods. 1 a ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] 
členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 
programe spolupráce, určia jediný riadiaci 
orgán a, na účely článku 113 ods. 4 
uvedeného nariadenia, jediný orgán auditu, 
ktoré sa nachádzajú v rovnakom členskom 
štáte.

1. Na účely článku 113 ods. 1 a ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU] 
členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 
programe spolupráce, akreditujú jediný 
riadiaci orgán a, na účely článku 113 ods. 4 
uvedeného nariadenia, jediný orgán auditu, 
ktoré sa nachádzajú v rovnakom členskom 
štáte.
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