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Pozmeňujúci návrh 106
Richard Seeber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V oblasti nadnárodnej spolupráce by 
malo byť cieľom posilňovanie spolupráce 
pomocou akcií podporujúcich integrovaný 
územný rozvoj prepojený na priority
politiky súdržnosti Únie.

(6) V oblasti nadnárodnej spolupráce by 
malo byť cieľom posilňovanie spolupráce 
prostredníctvom opatrení podporujúcich 
integrovaný územný rozvoj prepojený s 
prioritami politiky súdržnosti Únie. Pri 
vytváraní makroregiónov by sa mali 
podporovať nadnárodné oblasti, ktoré 
čelia spoločným výzvam z hľadiska 
infraštruktúry alebo prírodných daností, 
ako je tomu v prípade alpskej oblasti.

Or. de

Odôvodnenie

Alpská oblasť čelí osobitným problémom z demografického a prírodného hľadiska. 
Makroregióny sú vhodným a užitočným nástrojom, ktorý možno použiť pri riešení týchto 
problémov na nadnárodnej a cezhraničnej úrovni. Zriadenie alpského makroregiónu by 
prinieslo značné výhody pre miestne obyvateľstvo.

Pozmeňujúci návrh 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Je potrebné naďalej podporovať alebo 
v prípade potreby zavádzať cezhraničnú, 
nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu 
so susednými krajinami Únie, ktorá bude 
na prospech regiónom členských štátov 
susediacim s tretími krajinami. EFRR bude 
v tomto zmysle prispievať na cezhraničné 
programy a programy pre morské oblasti 

(12) Je potrebné naďalej podporovať alebo 
v prípade potreby zavádzať cezhraničnú, 
nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu 
so susednými krajinami Únie, ktorá bude 
na prospech regiónom členských štátov 
susediacim s tretími krajinami. EFRR bude 
v tomto zmysle prispievať na cezhraničné 
programy a programy pre morské oblasti 
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prijaté v rámci Nástroja európskeho 
susedstva (ENI) podľa nariadenia (EÚ) č. 
[…]/2012 a Nástroja predvstupovej pomoci 
(IPA) podľa nariadenia (EÚ) č. […]/2012.

prijaté v rámci Nástroja európskeho 
susedstva (ENI) podľa nariadenia (EÚ) č. 
[…]/2012 a Nástroja predvstupovej pomoci 
(IPA) podľa nariadenia (EÚ) č. […]/2012. 
Ak podpora v rámci medziregionálnej 
spolupráce predstavuje pre projekt 
spolupráce jednoznačný prínos, možno 
zapojiť aj regióny z ďalších tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Je vhodné zapojiť tretie krajiny 
alebo územia už do prípravného procesu 
programov spolupráce, ak prijali pozvanie 
zúčastniť sa na takých programoch, 
pričom by sa na tento účel mali v 
nariadení stanoviť osobitné postupy. 
Odchylne od štandardného postupu, v 
prípade programov spolupráce, do ktorých 
sa zapájajú najvzdialenejšie regióny a 
tretie krajiny, by zúčastnené členské štáty 
mali pred predložením programov Komisii 
viesť konzultácie s príslušnými tretími 
krajinami. S cieľom dosiahnuť, aby 
zapojenie tretích krajín do programov 
spolupráce bolo účinnejšie a 
pragmatickejšie, by sa malo tiež umožniť, 
aby sa súhlas s obsahom programov 
spolupráce a dohoda o možnom príspevku 
tretích krajín vyjadrili vo formálne 
schválenej zápisnici z konzultačného 
zasadnutia s tretími krajinami alebo z 
rokovaní organizácií regionálnej 
spolupráce.
Pokiaľ ide o postup schválenia 
operačných programov a so zreteľom na 
zásady spoločného riadenia 
a zjednodušovania, Komisia by mala 
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schváliť len hlavné prvky programov 
spolupráce, pričom ostatné prvky by mal 
schváliť zúčastnený členský štát alebo 
členské štáty. V záujme právnej istoty a 
transparentnosti je nevyhnutné stanoviť 
ustanovenie, ktorým sa vyžaduje, aby v 
prípade, ak zúčastnený členský štát alebo 
členské štáty vykonajú zmenu nejakého 
prvku programu spolupráce, ktorá nebola 
predmetom rozhodnutia Komisie, riadiaci 
orgán tohto členského štátu túto zmenu 
oznámil Komisii do jedného mesiaca odo 
dňa prijatia rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Riadiace orgány by mali byť 
zodpovedné za všetky funkcie riadiaceho 
orgánu uvedené v článku 114 nariadenia 
(EÚ) č. […]/2012 [NSU] vrátane 
overovaní riadenia s cieľom zaručiť 
jednotné normy v celej programovej 
oblasti. Ak je však ako riadiaci orgán 
určené EZÚS, toto zoskupenie by malo 
mať oprávnenie vykonávať tieto 
overovania, pretože v jeho orgánoch sú 
zastúpené všetky zúčastnené členské štáty. 
Aj v prípade, že ako riadiaci orgán nie je 
určené EZÚS, zúčastnené členské štáty by 
mali riadiaci orgán oprávniť na 
vykonávanie overovaní v celej 
programovej oblasti.

(30) Riadiace orgány by mali byť 
zodpovedné za všetky funkcie uvedené 
v článku 114 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] vrátane overovaní riadenia s cieľom 
zaručiť jednotné normy v celej 
programovej oblasti. Ak je však ako 
riadiaci orgán určené EZÚS, tieto 
overovania by mal vykonávať riadiaci 
orgán, alebo by sa mali vykonávať pod 
jeho zodpovednosťou aspoň v prípade 
tých členských štátov a tretích krajín, 
z ktorých pochádzajú členovia EZÚS, 
zatiaľ čo kontrolóri by mali pôsobiť iba 
vo zvyšných členských štátoch a tretích 
krajinách. Aj v prípade, že ako riadiaci 
orgán nie je určené EZÚS, zúčastnené 
členské štáty by mali riadiaci orgán 
oprávniť na vykonávanie overovaní v celej 
programovej oblasti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Vzhľadom na ťažkosti a oneskorenia 
zaznamenané v súvislosti s vytváraním 
skutočne spoločných programových 
štruktúr by časový rámec na predkladanie 
podkladov pre platby súvisiace 
s rozpočtovými záväzkami v rámci cieľa 
Európska územná spolupráca mal byť tri 
roky od roku prijatia rozpočtového 
záväzku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Treba objasniť uplatniteľné pravidlá 
týkajúce sa finančného riadenia, 
plánovania, monitorovania, hodnotenia 
a kontroly účasti tretích krajín 
v nadnárodných a medziregionálnych 
programoch spolupráce. Tieto pravidlá by 
mali byť podľa vhodnosti stanovené 
v príslušnom programe spolupráce 
a/alebo v príslušnej dohode o financovaní 
medzi Komisiou, jednotlivými tretími 
krajinami a členským štátom, ktorý je 
hostiteľom riadiaceho orgánu 
príslušného programu spolupráce.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri podávaní návrhov programov 
cezhraničnej spolupráce môžu členské 
štáty požiadať, aby do určitej cezhraničnej 
oblasti boli zaradené ďalšie regióny na 
úrovni NUTS 3 susediace s regiónmi, 
ktoré sú stanovené v rozhodnutí uvedenom 
v druhom pododseku, a zdôvodnia svoju 
žiadosť.

Pri podávaní návrhov programov 
cezhraničnej spolupráce môžu členské 
štáty v riadne odôvodnených prípadoch 
a s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
cezhraničných oblastí alebo zohľadniť 
osobitú situáciu svojich ostrovov požiadať, 
aby boli ďalšie regióny na úrovni NUTS 3 
zaradené medzi regióny, ktoré sú 
stanovené v rozhodnutí uvedenom v 
druhom pododseku. Na žiadosť týchto 
členských štátov, s cieľom uľahčiť 
najvzdialenejším regiónom cezhraničnú 
spoluprácu na námorných hraniciach 
a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
prvého pododseku, Komisia môže do 
rozhodnutia uvedeného v druhom 
pododseku zaradiť medzi cezhraničné 
oblasti, ktoré môžu čerpať podporu z 
príslušných prostriedkov pridelených 
týmito členskými štátmi, regióny na 
úrovni NUTS 3 v najvzdialenejších 
regiónoch pozdĺž námorných hraníc, 
ktoré oddeľuje viac ako 150 km.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri podávaní návrhov programov 
cezhraničnej spolupráce môžu členské 

Pri podávaní návrhov programov 
cezhraničnej spolupráce môžu členské 
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štáty požiadať, aby do určitej cezhraničnej 
oblasti boli zaradené ďalšie regióny na 
úrovni NUTS 3 susediace s regiónmi, 
ktoré sú stanovené v rozhodnutí uvedenom 
v druhom pododseku, a zdôvodnia svoju 
žiadosť.

štáty v riadne odôvodnených prípadoch a 
s cieľom zabezpečiť súdržnosť 
cezhraničných oblastí požiadať, aby boli 
ďalšie regióny na úrovni NUTS 3 zaradené 
medzi regióny, ktoré sú stanovené v 
rozhodnutí uvedenom v druhom 
pododseku.

Podľa článku 174 ZFEÚ majú ostrovy 
situované v rovnakej morskej oblasti 
nárok na tieto programy bez akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa úrovne NUTS 
alebo vzdialenosti.
Na žiadosť týchto členských štátov, 
s cieľom uľahčiť najvzdialenejším 
regiónom cezhraničnú spoluprácu na 
námorných hraniciach a bez toho, aby 
boli dotknuté ustanovenia prvého 
pododseku, Komisia môže do rozhodnutia 
uvedeného v druhom pododseku zaradiť 
medzi cezhraničné oblasti, ktoré môžu 
čerpať podporu z príslušných 
prostriedkov pridelených týmito členskými 
štátmi, regióny na úrovni NUTS 3 
v najvzdialenejších regiónoch pozdĺž 
námorných hraníc, ktoré oddeľuje viac 
ako 150 km.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4 Článok 4
Finančné prostriedky na Európsku územnú 
spoluprácu

Finančné prostriedky na Európsku územnú 
spoluprácu1

1. Finančné prostriedky na cieľ Európska 1. Finančné prostriedky na cieľ Európska 
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územná spolupráca predstavujú 3,48 % 
z celkových prostriedkov, ktoré sú k 
dispozícii na rozpočtové záväzky z fondov 
na obdobie rokov 2014 až 2020, 
stanovených v článku 83 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. [...]/2012 [NSU] (t. j. spolu 11 700 
000 004 EUR), a sú pridelené takto:

územná spolupráca predstavujú 7 % 
z celkových prostriedkov, ktoré sú k 
dispozícii na rozpočtové záväzky z fondov 
na obdobie rokov 2014 až 2020, 
stanovených v článku 83 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. [.../2012 [NSU] (t. j. spolu XX 
XXX XXX XXX EUR2), a sú pridelené 
takto:

(a) 73,24 % (t. j. spolu 8 569 000 003 
EUR) na cezhraničnú spoluprácu;

(a) 74,05 % (t. j. spolu X XXX XXX XXX 
EUR3) na cezhraničnú spoluprácu;

(b) 20,78 % (t. j. spolu 2 431 000 001
EUR) na nadnárodnú spoluprácu;

(b) 20,36 % (t. j. spolu X XXX XXX XXX4

EUR) na nadnárodnú spoluprácu;

(c) 5,98 % (t. j. spolu 700 000 000 EUR) 
na medziregionálnu spoluprácu.

(c) 5,59 % (t. j. spolu XXX XXX XXX5

EUR) na medziregionálnu spoluprácu.

2. Na programy spolupráce, do ktorých sú 
zapojené najvzdialenejšie regióny, sa
poskytne pomoc z EFRR vo výške 
najmenej 150 % pomoci poskytnutej 
v období 2007 – 2013. Ďalších 50 000 000 
EUR sa na spoluprácu najvzdialenejších 
regiónov vyčlení z rozpočtového 
prostriedku na medziregionálnu 
spoluprácu. z hľadiska tematického 
zamerania sa na tento dodatočný 
prostriedok uplatňuje článok 5 písm. b).

2. Pre najvzdialenejšie regióny sa 
z programov v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca vyčlenia prostriedky 
z EFRR vo výške najmenej 150 % pomoci 
poskytnutej v období 2007 – 2013. Ďalších 
50 000 000 EUR sa na spoluprácu 
najvzdialenejších regiónov vyčlení 
z rozpočtového prostriedku na 
medziregionálnu spoluprácu. Z hľadiska 
tematického zamerania sa na tento 
dodatočný prostriedok uplatňuje článok 5 
ods. 1.

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme jediné rozhodnutie, ktorým 
stanoví zoznam všetkých programov 
spolupráce a uvedie výšku celkovej 
podpory z EFRR na program a pridelené 
prostriedky na program v roku 2014. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s poradným postupom uvedeným v článku 
30 ods. 2.

3. Komisia oznamuje každému členskému 
štátu jeho každoročný podiel na celkových 
sumách určených na cezhraničnú a 
nadnárodnú spoluprácu, ktoré sa 
uvádzajú v odseku 1 písm. a) a b). Počet 
obyvateľov v oblastiach uvedených v 
článku 3 ods. 1 druhom pododseku a 
v článku 3 ods. 3 prvom pododseku sa 
použije ako kritérium na toto rozdelenie 
medzi členské štáty.

Počet obyvateľov v oblastiach uvedených 
v treťom pododseku článku 3 ods. 1 a 
v prvom pododseku článku 3 ods. 3 sa 
použije ako kritérium na ročné rozdelenie 
v členení podľa členských štátov.

Každý členský štát na základe sumy, ktorá 
mu bola oznámená, oznámi Komisii či a 
ako využil možnosť presunu ustanovenú v 
článku 4a, ako aj výsledné rozdelenie 
prostriedkov medzi cezhraničnými a 
nadnárodnými programami, na ktorých sa 
členský štát zúčastňuje. Komisia na 
základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi prijme prostredníctvom 
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vykonávacích aktov rozhodnutie, v ktorom 
stanoví zoznam všetkých programov 
spolupráce a uvedie výšku celkovej sumy 
podpory z EFRR na program. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s konzultačným postupom, na ktorý 
odkazuje článok 30 ods. 2.

4. Podporu z EFRR na programy 
cezhraničnej spolupráce a programy pre 
morské oblasti v rámci ENI a na 
cezhraničné programy v rámci IPA určí 
Komisia a príslušné členské štáty.

4. Príspevok z EFRR na programy 
cezhraničnej spolupráce a programy pre 
morské oblasti v rámci ENI a na 
cezhraničné programy v rámci IPA určí 
Komisia a príslušné členské štáty. 
Príspevok z EFRR stanovený pre každý 
členský štát sa nesmie následne 
prerozdeliť medzi príslušné členské štáty.

5. Podpora z EFRR na každý cezhraničný 
program a program pre morskú oblasť 
v rámci ENI a IPA sa poskytne pod 
podmienkou, že z ENI a z IPA sa poskytne 
prinajmenšom ekvivalentná suma. 
Maximálna výška tejto ekvivalentnej sumy 
je ustanovená v nariadení o ENI alebo 
v nariadení o IPA.

5. Podpora z EFRR na každý cezhraničný 
program a program pre morskú oblasť 
v rámci ENI a IPA sa poskytne pod 
podmienkou, že z ENI a z IPA sa poskytne 
prinajmenšom ekvivalentná suma. 
Maximálna výška tejto ekvivalentnej sumy 
je ustanovená v nariadení o ENI alebo 
v nariadení o IPA.

6. Ročné rozpočtové prostriedky 
rovnocenné s podporou programov v rámci 
ENI a IPA z EFRR sa zapíšu do 
príslušných rozpočtových položiek pre 
tieto nástroje v rozpočtovom roku 2014.

6. Ročné rozpočtové prostriedky 
rovnocenné s podporou programov v rámci 
ENI a IPA z EFRR sa zapíšu do 
príslušných rozpočtových položiek pre 
tieto nástroje v rozpočtovom roku 2014.

7. V rokoch 2015 a 2016 sa ročný 
príspevok z EFRR na programy v rámci 
ENI a IPA, na ktoré nebol Komisii do 30. 
júna predložený žiadny program v rámci 
cezhraničného programu alebo programu 
pre morskú oblasť v rámci ENI a IPA, 
pridelí na programy vnútornej cezhraničnej 
spolupráce podľa odseku 1 písm. a), na 
ktorých sa zúčastňuje príslušný členský 
štát.

7. V rokoch 2015 a 2016 sa ročný 
príspevok z EFRR na programy v rámci 
ENI a IPA, na ktorý nebol Komisii do 30. 
júna predložený žiadny program v rámci 
cezhraničného programu alebo programu 
pre morskú oblasť v rámci ENI a IPA a 
ktorý nebol pridelený na iný program 
predložený v rámci rovnakej kategórie 
programov vonkajšej spolupráce, pridelí 
na programy vnútornej cezhraničnej 
spolupráce podľa odseku 1 písm. a), na 
ktorých sa zúčastňuje príslušný členský štát 
alebo príslušné členské štáty.

 Ak 30. júna 2017 ešte budú existovať 
programy v rámci cezhraničného programu 
alebo programu pre morskú oblasť v rámci 
ENI alebo IPA, ktoré neboli predložené 
Komisii, celá podpora z EFRR uvedená 

Ak budú k 30. júnu 2017 ešte existovať 
programy v rámci cezhraničného programu 
alebo programu pre morskú oblasť v rámci 
ENI alebo IPA, ktoré neboli predložené 
Komisii, celá podpora z EFRR uvedená 
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v odseku 4 na zostávajúce roky do roku 
2020 sa pridelí na programy vnútornej 
cezhraničnej spolupráce podľa odseku 1 
písm. a), na ktorých sa zúčastňuje príslušný 
členský štát.

v odseku 4 na zostávajúce roky do roku 
2020, ktorá nebola pridelená na iný 
schválený program v rámci rovnakej 
kategórie programov vonkajšej 
spolupráce, sa pridelí na programy 
vnútornej cezhraničnej spolupráce podľa 
odseku 1 písm. a), na ktorých sa zúčastňuje 
príslušný členský štát.

8. Cezhraničné programy a programy pre 
morské oblasti uvedené v odseku 4, ktoré 
prijala Komisia, sa zastavia, ak:

8. Cezhraničné programy a programy pre 
morské oblasti uvedené v odseku 4, ktoré 
prijala Komisia, sa zastavia alebo sa v 
súlade s príslušnými pravidlami a 
postupmi znížia prostriedky pridelené na 
program, najmä ak:

(a) ani jedna partnerská krajina zaradená 
do programu nepodpísala príslušnú dohodu 
o financovaní do konca lehoty ustanovenej 
v nariadení (EÚ) č. /2012 [nariadenie 
o ENI] alebo nariadení (EÚ) č. /2012 
[IPA], alebo or

(a) ani jedna partnerská krajina zaradená 
do programu nepodpísala príslušnú dohodu 
o financovaní do konca lehoty ustanovenej 
v nariadení (EÚ) č. /2012 [nariadenie 
o ENI] alebo nariadení (EÚ) č. /2012 
[IPA], alebo or

(b) program nie je možné uskutočniť 
vzhľadom na problémy, ktoré vznikli vo 
vzťahoch medzi zúčastnenými krajinami.

(b) program nie je možné uskutočniť 
podľa plánu vzhľadom na problémy, ktoré 
vznikli vo vzťahoch medzi zúčastnenými 
krajinami.

V takomto prípade sa podpora z EFRR 
uvedená v odseku 4, ktorá zodpovedá ešte 
nezaviazaným ročným prídelom, pridelí na 
programy vnútornej cezhraničnej 
spolupráce podľa odseku 1 písm. a), na 
ktorých sa zúčastňuje príslušný členský 
štát, na jeho žiadosť.

V takomto prípade sa podpora z EFRR 
uvedená v odseku 4, ktorá zodpovedá ešte 
nezaviazaným ročným splátkam alebo 
viazaným ročným splátkam, ktorých 
viazanosť sa počas dotknutého 
rozpočtového roka celkom alebo čiastočne 
zrušila a ktoré neboli prerozdelené na iný 
program v rámci rovnakej kategórie 
programov vonkajšej spolupráce, pridelí 
na programy vnútornej cezhraničnej 
spolupráce podľa odseku 1 písm. a), na 
ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský 
štát, a to na jeho žiadosť

8 a. Komisia poskytne výboru zriadenému 
podľa článku 143 nariadenia (EÚ) č. 
.../2013 [NSU] ročnú súhrnnú správu o 
finančnom plnení cezhraničných 
programov a programov pre morské 
oblasti v rámci ENI a cezhraničných 
programov v rámci IPA, na ktoré EFRR 
prispieva podľa tohto článku.
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__________
1 Rozpočtové sumy sa vložia po dosiahnutí 
dohody o viacročnom finančnom rámci 
na obdobie 2014 – 2020 a o článku 84 
NSU.
2 3 4 5 Sumy závisia od celkových 
prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre 
politiku súdržnosti na obdobie 2014 až 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 Článok 13
Správy o vykonávaní Správy o vykonávaní

1. Riadiaci orgán do 30. apríla 2016 a do 
30. apríla každého nasledujúceho roku do 
roku 2022 vrátane predloží Komisii 
výročnú správu v súlade s článkom 44 ods. 
1 nariadenia (EÚ) č. [...]/2012 [NSU]. 
Správa predložená v roku 2016 sa bude 
vzťahovať na finančné roky 2014 a 2015, 
ako aj na obdobie medzi začiatočným 
dátumom oprávnenosti výdavku a 31. 
decembrom 2013.

1. Riadiaci orgán do 31. mája 2016 a do 
31. mája každého nasledujúceho roku do 
roku 2022 vrátane predloží Komisii 
výročnú správu v súlade s článkom 44 ods. 
1 nariadenia (EÚ) č. [...]/2012 [NSU]. 
Správa predložená v roku 2016 sa vzťahuje 
na finančné roky 2014 a 2015, ako aj na 
obdobie od počiatočného dátumu
oprávnenosti výdavkov do 31. decembra
20131.

1a. Termín na predloženie správ v roku 
2017 a 2019 podľa odseku 1 je 30. jún.

2. Vo výročných správach o vykonávaní sa 
uvádzajú informácie o:

2. Vo výročných správach o vykonávaní sa 
uvádzajú informácie o:

(a) vykonávaní programu spolupráce 
v súlade s článkom 44 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. [...]/2012 [NSU];

(a) vykonávaní programu spolupráce 
v súlade s článkom 44 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. [...]/2012 [NSU];

(b) pokroku pri príprave a vykonávaní 
hlavných projektov a spoločných akčných 
plánov.

(b) v príslušných prípadoch o pokroku pri 
príprave a vykonávaní hlavných projektov 
a spoločných akčných plánov.
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3. Vo výročných správach o vykonávaní 
predložených v roku 2017 a 2019 sa uvedú 
a vyhodnotia informácie vyžadované na 
základe článku 44 ods. 3 a 4 nariadenia 
(EÚ) č. [...]/2012 [NSU] a informácie 
uvedené v odseku 2, ako aj:

3. Vo výročných správach o vykonávaní 
predložených v roku 2017 a 2019 sa uvedú 
a vyhodnotia informácie vyžadované na 
základe článku 44 ods. 3 a 4 nariadenia 
(EÚ) č. [...]/2012 [NSU] a informácie 
uvedené v odseku 2, ako aj informácie o 
prvkoch uvedených v písmenách c), f) a h) 
a v závislosti od obsahu a cieľov 
operačných programov prípadne aj 
informácie týkajúce sa ostatných prvkov 
uvedených nižšie:

(a) pokrok v uskutočňovaní integrovaného 
prístupu k rozvoju územia vrátane 
udržateľného rozvoja miest a miestneho 
rozvoja pod vedením Spoločenstva v rámci 
operačného programu;

(a) pokrok v uskutočňovaní integrovaného 
prístupu k rozvoju územia vrátane 
udržateľného rozvoja miest a miestneho 
rozvoja pod vedením komunít v rámci 
programu spolupráce;

(b) pokrok pri vykonávaní akcií na 
posilnenie kapacity orgánov a príjemcov 
spravovať a využívať EFRR;

(b) pokrok pri vykonávaní akcií na 
posilnenie kapacity orgánov a príjemcov 
spravovať a využívať EFRR;

(b a) v prípade potreby príspevok k 
stratégiám pre makroregióny a morské 
oblasti;

(c) pokrok vo vykonávaní plánu 
hodnotenia a následných opatrení 
v nadväznosti na zistenia z hodnotení;

(c) pokrok vo vykonávaní plánu 
hodnotenia a následných opatrení 
v nadväznosti na zistenia z hodnotení;

(d) konkrétne opatrenia prijaté na šírenie
rovnosti medzi mužmi a ženami 
a zabránenie diskriminácii, aj pokiaľ ide 
o dostupnosť pre telesne postihnuté osoby, 
a ustanovenia vykonané na zabezpečenie 
integrácie rodovej perspektívy 
v operačnom programe a operáciách;

(d) konkrétne opatrenia prijaté na podporu
rovnosti medzi mužmi a ženami 
a presadzovanie nediskriminácie, najmä
pokiaľ ide o dostupnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím, a opatrenia
vykonané na zabezpečenie začlenenia
hľadiska rodovej rovnosti do programu
spolupráce a operácií;

(e) opatrenia na šírenie udržateľného 
rozvoja;

(e) opatrenia na podporu udržateľného 
rozvoja;

(f) výsledky informačných opatrení 
a opatrení publicity prijatých v rámci 
komunikačnej stratégie;

(f) výsledky informačných opatrení 
a opatrení publicity prijatých v rámci 
komunikačnej stratégie;

(g) pokrok pri vykonávaní opatrení 
v oblasti sociálnej inovácie, ak sú 
potrebné;

(g) pokrok pri vykonávaní opatrení 
v oblasti sociálnej inovácie;

(h) zapojenie partnerov do vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia programu 

(h) zapojenie partnerov do vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia programu 
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spolupráce. spolupráce.
4. Výročná a záverečná správa 
o vykonávaní sa vypracúvajú podľa 
vzorov, ktoré prijala Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s poradným postupom uvedeným v článku 
30 ods. 2.

4. Výročná a záverečná správa 
o vykonávaní sa vypracúvajú podľa 
vzorov, ktoré prijala Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným 
v článku 143 nariadenia (EÚ) č. [...]/2012 
[NSU].
______________
1 Údaj sa upraví v súlade s výsledkom 
diskusií o článku 101 NSU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločné ukazovatele ustanovené v prílohe 
k tomuto nariadeniu sa používajú podľa 
potreby a v súlade s článkom 24 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU]. Je 
pre ne nastavená nulová východisková 
čiara a kumulatívne ciele sa stanovia na 
rok 2022.

1. Spoločné ukazovatele výstupov
stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, 
ukazovatele výsledkov konkrétnych 
programov a podľa potreby ukazovatele 
výstupov konkrétnych programov sa 
používajú v súlade s článkom 24 ods. 3 
a článkom 7 ods. 2 písm. b) bodmi ii) a iv) 
nariadenia (EÚ) č. […]/2012 [NSU].

Pre ukazovatele výstupov konkrétnych 
programov sa stanoví nulová východisková 
čiara a kumulatívne ciele sa stanovia na 
rok 2022.

2. Pre spoločné ukazovatele výstupov 
a ukazovatele výstupov konkrétnych 
programov sa stanovia nulové východiská.
Pre tieto ukazovatele sa stanovia 
kumulatívne kvantifikované cieľové 
hodnoty na rok 2022.

Pre ukazovatele výsledkov konkrétnych 
programov sa východisková čiara stanoví 
s využitím najnovších dostupných údajov
a ciele sa stanovia na rok 2022, ale možno 
ich vyjadriť kvantitatívne alebo 
kvalitatívne.

3. V prípade ukazovateľov výsledkov 
konkrétnych programov, ktoré sa týkajú 
investičných priorít, sa pri východiskách
využívajú najnovšie dostupné údaje a ciele 
sa stanovia na rok 2022. Ciele možno 
vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 29 prijímať delegované akty na 
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účel zmeny zoznamu spoločných 
ukazovateľov výstupov v prílohe k tomuto 
nariadeniu, a to s cieľom uskutočniť 
v odôvodnených prípadoch úpravy 
v záujme zabezpečenia účinného 
hodnotenia pokroku dosahovaného pri 
realizácii programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o operácie týkajúce sa 
činností v oblasti reklamy a budovania 
kapacít, výdavky môžu vzniknúť mimo 
časti programovej oblasti na území Únie za 
predpokladu, že sú splnené podmienky 
ustanovené v odseku 2 písm. a) a c).

3. Pokiaľ ide o operácie týkajúce sa 
technickej pomoci alebo činností v oblasti 
reklamy a budovania kapacít, výdavky 
môžu vzniknúť mimo časti programovej 
oblasti na území Únie za predpokladu, že 
sú splnené podmienky ustanovené 
v odseku 2 písm. a) a c).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaci orgán programu spolupráce 
vykonáva funkcie riadiaceho orgánu 
a certifikačného orgánu ustanovené 
v článkoch 114 a 115 nariadenia (EÚ) č. 
[…]/2012 [NSU].

1. Riadiaci orgán programu spolupráce 
vykonáva funkcie […] ustanovené v 
článku 114 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 
tohto článku.

2. Po konzultácii s členskými štátmi a 
s akýmikoľvek tretími krajinami, ktoré sa 
zúčastňujú na programe spolupráce, 
riadiaci orgán zriadi spoločný sekretariát. 

2. Po konzultácii s členskými štátmi a 
s akýmikoľvek tretími krajinami, ktoré sa 
zúčastňujú na programe spolupráce, 
riadiaci orgán zriadi spoločný sekretariát. 
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Spoločný sekretariát pomáha riadiacemu 
orgánu a monitorovaciemu výboru pri 
výkone ich funkcií. Spoločný sekretariát 
takisto poskytuje potenciálnym príjemcom 
informácie o možnostiach financovania 
v rámci programov spolupráce a pomáha 
príjemcom pri vykonávaní operácií.

Spoločný sekretariát pomáha riadiacemu 
orgánu a monitorovaciemu výboru pri 
výkone ich funkcií. Spoločný sekretariát 
takisto poskytuje potenciálnym príjemcom 
informácie o možnostiach financovania 
v rámci programov spolupráce a pomáha 
príjemcom pri vykonávaní operácií.

3. Riadiaci orgán vykonáva overovania 
podľa článku 114 ods. 4 písm. a) 
nariadenia Rady (EÚ) č. [...]/2012 [NSU] 
pre celú programovú oblasť, ak jej 
riadiacim orgánom je EZÚS.

3. Ak je riadiacim orgánom EZÚS, 
overovania podľa článku 114 ods. 4 
písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. [...]/2012 
[NSU] vykonáva riadiaci orgán, alebo sa 
vykonávajú pod jeho zodpovednosťou 
aspoň v prípade tých členských štátov 
a tretích krajín, z ktorých pochádzajú 
členovia EZÚS.

4. Ak riadiaci orgán nemôže vykonávať
overovania podľa článku 114 ods. 4 písm. 
a) nariadenia Rady (EÚ) č. [...]/2012 
[NSU] v celej programovej oblasti, každý 
členský štát alebo tretia krajina určí orgán 
alebo osobu zodpovednú za vykonávanie 
takýchto overovaní vo vzťahu k príjemcom 
na jej území („kontrolór(-i)“).

4. Ak riadiaci orgán nevykonáva
overovania podľa článku 114 ods. 4 písm. 
a) nariadenia Rady (EÚ) č. [...]/2012 
[NSU] v celej programovej oblasti, alebo 
ak overovania nevykonáva riadiaci orgán, 
alebo sa nevykonávajú pod jeho 
zodpovednosťou v prípade tých členských 
štátov a tretích krajín, z ktorých 
pochádzajú členovia EZÚS v súlade 
s ods. 3, každý členský štát alebo tretia 
krajina, ktorá prijala pozvanie na účasť 
na programe spolupráce, určí orgán alebo 
osobu zodpovednú za vykonávanie 
takýchto overovaní vo vzťahu k príjemcom 
na jej území („kontrolór(-i)“). V tejto 
súvislosti sa riadiaci orgán uistí, že určený 
kontrolór overil výdavky každého 
príjemcu, ktorý sa zúčastňuje na operácii. 
Každý členský štát zabezpečí, aby sa 
výdavky dali overiť v období do troch 
mesiacov od odovzdania dokumentov 
príjemcom.

Ak je to možné, týmito kontrolórmi sú tie 
isté orgány, ktoré sú zodpovedné za 
vykonávanie týchto overovaní pre 
operačné programy v rámci cieľa Investície 
pre rast a zamestnanosť alebo, v prípade 
tretích krajín, za vykonávanie 
porovnateľných overovaní v rámci 
nástrojov vonkajšej politiky Únie.

Týmito kontrolórmi môžu byť tie isté 
orgány, ktoré sú zodpovedné za
vykonávanie týchto overovaní pre 
operačné programy v rámci cieľa Investície 
pre rast a zamestnanosť alebo, v prípade 
tretích krajín, za vykonávanie 
porovnateľných overovaní v rámci 
nástrojov vonkajšej politiky Únie.

Každý členský štát alebo tretia krajina sú Každý členský štát alebo tretia krajina, 
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zodpovedné za kontroly vykonávané na ich 
území.

ktorá prijala pozvanie na účasť na 
programe spolupráce, sú zodpovedné za 
kontroly vykonávané na ich území.

Ak poskytovanie spolufinancovaných 
produktov alebo služieb možno overiť len 
vo vzťahu k celej operácii, toto overenie 
vykoná riadiaci orgán alebo kontrolór 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
hlavný príjemca.

Ak poskytovanie spolufinancovaných 
produktov alebo služieb možno overiť len 
vo vzťahu k celej operácii, toto overenie 
vykoná riadiaci orgán alebo kontrolór 
členského štátu, v ktorom sa nachádza 
hlavný príjemca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Riikka Pakarinen

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Zrušenie viazanosti
Odchylne od prvého pododseku článku 
127 ods. 1, ale bez dotknutia článku 127 
ods. 4, nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU] Komisia zruší viazanosť každej 
časti sumy vypočítanej v súlade s druhým 
pododsekom uvedeného článku na 
program spolupráce, ktorá sa nepoužila 
na počiatočnú a ročnú zálohovú platbu, 
na priebežné platby a ročnú súvahu do 
31. decembra tretieho finančného roka 
nasledujúceho po roku prijatia 
rozpočtového záväzku v rámci programu 
spolupráce, alebo na ktorú nebola žiadosť 
o platbu zaslaná v súlade s článkom 126 
ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Riikka Pakarinen
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Návrh nariadenia
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty s výhradou splnenia
podmienok stanovených v tomto článku.

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 17 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 15 ods. 4 a článku 17 
ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomoci uvedené v článku
17 ods. 1 kedykoľvek zrušiť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 15 ods. 4 a článku 17 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada
kedykoľvek odvolať.

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď 
po prijatí súčasne Európskemu parlamentu 
a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 
ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku do dvoch mesiacov 
odo dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament, ako aj Rada, informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 
ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament ani Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en
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