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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska susedská politika (ESP) bola vypracovaná v roku 2004 a vzťahuje sa na 16 
partnerských krajín na východ a juh od hraníc EÚ, a to na Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, 
Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Moldavskú republiku, 
Maroko, okupované palestínske územie, Sýriu, Tunisko a Ukrajinu. EÚ poskytuje svojim 
susedom v rámci ESP privilegované vzťahy budované na obojstrannej oddanosti týkajúcej sa 
vyznávania takých hodnôt a zásad, ako je demokracia a ľudské práva, právny štát, dobrá 
správa vecí verejných, zásady trhového hospodárstva a trvalo udržateľný rozvoj vrátane 
opatrení proti zmene klímy. Táto politika zabezpečuje aj politické združovanie a hlbšiu 
hospodársku integráciu, zvýšenú mobilitu a intenzívnejšie kontakty medzi ľuďmi. V budúcom 
viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 bude ESP financovaná zo 
špecializovaného nástroja, tzv. nástroja európskeho susedstva (ENI), ktorý sa vzťahuje na
16 uvedených partnerských krajín a Rusko. V návrhu Komisie sa berú na vedomie mnohé zo 
zmien, ktoré sa počas doterajšej realizácie európskej susedskej politiky ukázali ako 
nevyhnutné. Spravodajca s týmto prístupom v zásade súhlasí.

Možno však konštatovať, že v nariadení treba uskutočniť určité konkrétne úpravy, najmä 
pokiaľ ide o hľadisko politiky regionálneho rozvoja. Týka sa to v prvom rade plánovaných 
programov cezhraničnej spolupráce a predovšetkým navrhovaného rozsahu financovania, 
ktorý s tým súvisí, pričom by dokonca mohlo byť rozumné zvážiť možnosť samostatného 
nariadenia o cezhraničnej spolupráci. Spravodajca preto navrhuje úpravu (na úroveň 7 %) 
podielu financovania týchto programov z ENI na základe prístupu, ktorý v rámci celého cieľa 
územnej spolupráce dôsledne uplatňuje Európsky parlament. V podobnom duchu poukazuje 
osobitne na európske zoskupenie územnej spolupráce, pričom si uvedomuje úlohu, ktorú má 
tento nástroj po v súčasnosti zvažovanej reforme plniť so zreteľom na budúcu realizáciu 
politiky súdržnosti vo vnútri EÚ i za jej hranicami.

Európska susedská politika musí byť rovnako ako politika súdržnosti pevne založená na 
zásadách partnerstva a viacúrovňového riadenia, aby zahŕňala čo najviac partnerov, čo sa týka 
najmä miestnych a regionálnych orgánov v susedných krajinách. Podobne treba zapojiť aj 
mimovládne organizácie (organizácie občianskej spoločnosti). Všetci takto definovaní 
partneri sa musia podieľať na plánovaní, realizácii a monitorovaní spoločných operačných 
programov ENI. Na tento účel by sa pre spomínané programy malo plánovať povinné 
preskúmanie v polovici obdobia uplatňovania viacročného finančného rámca Únie tak, ako je 
to v prípade iných politík Európskej únie. Spravodajca preto predložil komplexné riešenie 
tejto otázky.

Tieto snahy sú všeobecnejšie povedané súčasťou úsilia o demokraciu a ľudské práva, na 
ktorom by sa politiky Európskej únie mali podieľať. Preto sa navrhuje dodatočný bod 
odôvodnenia s cieľom poukázať na nové riešenia v tejto oblasti. Keďže cieľom európskej 
susedskej politiky je podporovať budovanie demokratických inštitúcií a inštitúcií občianskej 
spoločnosti v okolí Európskej únie, finančné prostriedky z ENI by sa mali prideľovať na 
rôznorodom a vyrovnanom základe tak, aby odrážali rozmanitosť štátov a regiónov, ktorých 
sa táto politika týka.  Navyše vzhľadom na to, že takéto kritériá možno do určitej miery 
vymedziť len ex ante, spravodajca navrhuje, aby sa aspoň niektoré s nimi súvisiace otázky 
definovali v delegovanom akte, ktorým sa príslušné nariadenia vykonáva, za predpokladu, že 
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sa to bude v samotnom nariadení jednoznačne vyžadovať. Ak by sa však ukázalo, že tieto 
kritériá možno dostatočne presne vymedziť v nariadení, bol by takýto postup vítaný.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Prijatie samostatného nariadenia o 
cezhraničnej spolupráci pozdĺž vonkajších 
hraníc, ktorá by bola analogická s 
programami Interreg, treba chápať ako 
krok ku komplexnému systémovému 
riešeniu, ktoré má zlepšiť vykonávanie 
cezhraničných programov a projektov.

Or. en

Odôvodnenie

Od roku 2006 by sa operačné programy pozdĺž vonkajších hraníc EÚ mali prispôsobovať 
programom Interreg. Vzhľadom na štruktúry, kompetencie, právne rozdiely a spôsobilosti, 
ktoré sa na oboch stranách hraníc líšia, sa od tohto roku uplatňuje osobitné nariadenie o 
iniciatíve Interreg. Ukázalo sa, že je to jediný spôsob, ako riešiť ťažkosti pri zavádzaní a 
vykonávaní spoločných programov a projektov. Rovnaký prístup je potrebný na našich 
vonkajších hraniciach, aby bolo možné dospieť k spoločným programom a projektom a 
zabezpečiť ich úžitok na oboch stranách hraníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Mal by sa zdôrazniť význam 
posilňovania demokracie a ľudských práv 
a mali by sa prijať iniciatívy na vytvorenie 
vhodných nových mechanizmov v tejto 
oblasti, ako je európska nadácia pre 
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demokraciu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Snaha dosiahnuť hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť je dôležitou 
črtou Únie a mala by sa premietnuť v 
maximálnej možnej miere v jej susedstve 
ako súčasť vzájomne prospešného 
procesu viacúrovňového riadenia 
zahŕňajúceho najmä regionálne a miestne 
orgány. Územná dimenzia tejto 
spolupráce, ktorú tvoria aj nadnárodné a 
transregionálne prvky, sa v susedstve 
Únie najvýraznejšie prejavuje 
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) trvalo udržateľný a inkluzívny rozvoj 
vo všetkých aspektoch, odstraňovanie 
chudoby, okrem iného prostredníctvom 
rozvoja súkromného sektora; podpora 
vnútornej hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, rozvoj vidieka, 
opatrenia v oblasti zmeny klímy a odolnosť 
voči katastrofám;

(d) trvalo udržateľný a inkluzívny rozvoj 
vo všetkých aspektoch, odstraňovanie 
chudoby, okrem iného prostredníctvom 
rozvoja súkromného sektora; podpora 
vnútornej hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zlepšenie spolupráce 
medzi členskými štátmi a partnerskými 
krajinami a medzi partnerskými 
krajinami, rozvoj vidieka, opatrenia 
v oblasti zmeny klímy a odolnosť voči 
katastrofám;
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Or. en

Odôvodnenie

Tento nástroj budovania inštitúcií prináša osoh a rôzne výhody. Najvýznamnejšími sú: rozvoj 
modernej a efektívnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni, priama výmena 
skúseností a znalostí, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ, uplatňovanie najlepších postupov 
správy EÚ, odborná príprava a zlepšovanie odbornej spôsobilosti, zmeny organizačných 
postupov a kultúry, lepšia komunikácia a koordinácia atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(fa) rozvoj organizácií občianskej 
spoločnosti a mimovládnych organizácií a 
podpora ich aktivít zameraných na 
budovanie demokratickej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých krajinách sa občianska spoločnosť považuje za nástroj budovania 
administratívnych kapacít. Treba zdôrazniť, že je tiež nutné, aby sa občianska spoločnosť 
zapojila do budovania demokratických hodnôt a aby mala podporu pre svoje aktivity 
nezávislé od vlády.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podpora Únie na základe tohto nariadenia 
sa v zásade určuje v partnerstve s príjemcami.
Partnerstvo podľa potreby zahŕňa
vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, 
ostatné zainteresované subjekty, občiansku 
spoločnosť, sociálnych partnerov a ďalších
neštátnych účastníkov podieľajúcich sa na 
príprave, realizácii a monitorovaní podpory 

2. Podpora Únie na základe tohto nariadenia 
sa v zásade určuje v partnerstve s príjemcami.
Partnerstvo zahŕňa týchto partnerov: 
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Únie.

i) príslušné regionálne, miestne, mestské 
a ostatné verejné orgány;
ii) hospodárskych a sociálnych partnerov;
iii) orgány zastupujúce občiansku 
spoločnosť, mimovládne organizácie a 
subjekty zodpovedné za presadzovanie 
rovnosti a nediskriminácie a
iv) neštátnych účastníkov.

Partneri sa zúčastňujú na činnosti 
monitorovacích výborov programov.
Zapojenie týchto partnerov je v súlade s 
európskym kódexom správania.

Or. en

Odôvodnenie

Zapojenie občianskej spoločnosti je dôležitým prvkom budovania a posilňovania demokracie. 
Rozvoj modernej a efektívnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni, priama 
výmena skúseností a znalostí, uplatňovanie najlepších postupov, odborná príprava a 
zlepšovanie odbornej spôsobilosti, zmeny organizačných postupov a kultúry, lepšia 
komunikácia a koordinácia a v neposlednom rade aj vykonávanie štrukturálnych politík si 
vyžadujú rozhodné, jasné a detailné uznanie zásady partnerstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Indikatívne prideľovanie rozpočtových 
prostriedkov spoločným operačným 
programom je založené predovšetkým na 
počte obyvateľov oprávnených oblastí. Pri 
určovaní indikatívne pridelených 
rozpočtových prostriedkov sa môžu 
vykonať úpravy vyjadrujúce potrebu 
dosiahnutia rovnováhy medzi príspevkami 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a príspevkami poskytovanými z rozpočtu 
tohto nástroja, ako aj iné faktory 
ovplyvňujúce intenzitu spolupráce, 
napríklad osobitné charakteristiky 

4. Pri určovaní indikatívne pridelených 
finančných prostriedkov pre spoločné 
operačné programy sa môžu vykonať 
úpravy vyjadrujúce potrebu dosiahnutia 
rovnováhy medzi príspevkami 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a príspevkami poskytovanými z rozpočtu 
tohto nástroja, ako aj iné faktory 
ovplyvňujúce intenzitu spolupráce, 
napríklad osobitné charakteristiky 
pohraničných oblastí a ich schopnosť 
spravovať a absorbovať podporu Únie.
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pohraničných oblastí a ich schopnosť 
spravovať a absorbovať podporu Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Prirodzená široká škála krajín a regiónov v susedstve Európskej únie si vyžaduje prístup, 
ktorý bude vyváženým spôsobom celkovo zohľadňovať rozdiely, ktoré medzi nimi existujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Spoločné operačné programy sa 
revidujú v polovici obdobia v rámci 
viacročného finančného rámca s cieľom 
zohľadniť faktory, ktoré sa vyskytnú 
počas vykonávania, ako napríklad:
— zmeny priorít spolupráce a sociálno-
ekonomický vývoj,
— výsledky realizácie príslušných 
opatrení a aspektov, ktoré vyvstanú počas 
monitorovacieho a vykonávacieho 
procesu,
— potreba upraviť sumy dostupných 
finančných prostriedkov a prerozdeliť 
zdroje.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosti revízie spoločných operačných programov stanovené v návrhu Komisie sa zdajú byť 
nedostatočné, pretože do značnej miery závisia od vôle zúčastnených aktérov na vysokej 
úrovni, pričom sa zanedbáva skutočnosť, že miestne a regionálne orgány a ďalší neštátni 
aktéri môžu mať lepšiu možnosť rozpoznať problémy vznikajúce počas vykonávania. Preto by 
sa mala vytvoriť príležitosť na dôkladnú analýzu prebiehajúcich programov, ako sa to už deje 
v iných oblastiach politiky EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Cezhraničná spolupráca sa realizuje 
v súlade s odsekmi 1 a 2 s pomocou 
vhodných nástrojov. Tie zahŕňajú najmä 
európske zoskupenie územnej spolupráce 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. 
júla 20061.
_________________
1 Ú. v. ES L 210, 31.07.06, s. 19.

Or. en

Odôvodnenie

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) sa už ukázalo byť nevyhnutné pre územnú 
spoluprácu (cezhraničná, transregionálna a nadnárodná) v rámci Európskej únie. Preto je 
len vhodné, že pri práve zvažovanom rozšírení jeho rozsahu pôsobnosti na subjekty, ktoré nie 
sú usadené v členskom štáte, prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k 
nariadeniu č. 1082/2006 sa EZÚS uplatňuje na európsku susedskú politiku v jej aspekte 
vonkajšej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 12 a 13 sa udeľuje na obdobie 
účinnosti tohto nariadenia.

1. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 12, 13 a 16 sa udeľuje na 
obdobie účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

V príslušnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa uvádzajú nové odkazy, ktoré sa 
navrhujú k delegovanému aktu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za riadne odôvodnených okolností a na 
účely zabezpečenia súdržnosti a účinnosti 
financovania Únie alebo posilnenia 
regionálnej a transregionálnej spolupráce 
môže Komisia rozhodnúť o rozšírení 
oprávnenosti akcií na krajiny, územia 
a regióny, ktoré by v opačnom prípade 
neboli oprávnené na prijatie financovania. 
Bez ohľadu na ustanovenia článku 8 ods. 1 
spoločného vykonávacieho nariadenia sa 
tak môžu fyzické a právnické osoby 
z dotknutých krajín, území a regiónov 
podieľať na postupoch vykonávania týchto 
akcií. 

1. Za riadne odôvodnených okolností, ako 
sú definované v delegovanom akte 
prijatom v súlade s článkom 14, a na účely 
zabezpečenia súdržnosti a účinnosti 
financovania Únie alebo posilnenia 
regionálnej a transregionálnej spolupráce 
môže Komisia rozhodnúť o rozšírení 
oprávnenosti akcií na krajiny, územia 
a regióny, ktoré by v opačnom prípade 
neboli oprávnené na prijatie financovania. 
Bez ohľadu na ustanovenia článku 8 ods. 1 
spoločného vykonávacieho nariadenia sa 
tak môžu fyzické a právnické osoby 
z dotknutých krajín, území a regiónov 
podieľať na postupoch vykonávania týchto 
akcií.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa spravodajcu si vymedzenie slovného spojenia „riadne odôvodnené okolnosti“, ktoré na 
základe súčasného znenia umožňuje zapojenie rôznych druhov finančných prostriedkov EÚ na 
vonkajšie použitie (nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nástroj predvstupovej 
pomoci, európska nadácia pre demokraciu, rozvojové fondy pre tretí svet) takmer výlučne 
podľa uváženia vykonávajúcich orgánov, vyžadovalo preformulovanie a skonkretizovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Finančné krytie, ktoré je k dispozícii na 
vykonávanie tohto nariadenia v období 
rokov 2014 – 2020, predstavuje 
18 182 300 000 EUR (v bežných cenách). 
Až do 5 % finančného krytia sa pridelí na 
programy sa cezhraničnej spolupráce, ktoré 

1. Finančné krytie, ktoré je k dispozícii na 
vykonávanie tohto nariadenia v období 
rokov 2014 – 2020, predstavuje 
18 182 300 000 EUR (v bežných cenách). 
Až do 7 % finančného krytia sa pridelí na 
programy cezhraničnej spolupráce, ktoré sú 
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sú uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c). uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c).

Or. en

Odôvodnenie

Keďže cezhraničná spolupráca je kľúčovou prioritou politiky EÚ a má pomôcť podporiť 
hospodársky a sociálny rozvoj v regiónoch na oboch stranách spoločných hraníc, riešiť 
problémy v oblastiach, ako je životné prostredie, verejné zdravie a predchádzanie 
organizovanému zločinu a boj proti nemu, zabezpečiť účinné a bezpečné hranice 
a podporovať miestne cezhraničné medziľudské aktivity, je nevyhnutné, aby sa pre tento 
nástroj vyčlenilo viac rozpočtových prostriedkov.


