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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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...]. [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 
o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, 
zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0610/2),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 175, 209 ods. 1 a 212 ods. 1 Zmluvy o 
fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0324/2011),

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

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

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

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Kým v písmene d) článku 3 ods. 1 
nariadenia o EZÚS sa povoľuje, aby sa 
subjekty založené podľa súkromného práva 
mohli stať členmi EZÚS za predpokladu, 

(8) Kým v písmene d) článku 3 ods. 1 
nariadenia o EZÚS sa povoľuje, aby sa 
subjekty založené podľa súkromného práva 
mohli stať členmi EZÚS za predpokladu, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
2 Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.



PE489.428v01-00 6/26 PR\901544SK.doc

SK

že sa považujú za „subjekty podľa 
verejného práva“ v zmysle článku 1 ods. 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
EZÚS sa môžu v budúcnosti využiť na 
spoločné riadenie verejných služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu alebo 
infraštruktúr. Preto sa aj iní aktéri založení 
podľa súkromného alebo verejného práva 
môžu stať členmi EZÚS. z tohto dôvodu by 
sa nariadenie malo vzťahovať aj na
„verejné podniky“ v zmysle článku 2 ods. 
1 písm. b) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb.

že sa považujú za „subjekty podľa 
verejného práva“ v zmysle článku 1 ods. 9 
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov zadávania verejných zákaziek na 
práce, verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na služby, 
EZÚS sa môžu v budúcnosti využiť na 
spoločné riadenie verejných služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu alebo 
infraštruktúr. Preto sa aj iní aktéri založení 
podľa súkromného alebo verejného práva 
môžu stať členmi EZÚS. Z tohto dôvodu 
by sa nariadenie malo vzťahovať aj na
„verejné podniky“ v zmysle článku 2 ods. 
1 písm. b) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov obstarávania 
subjektov pôsobiacich v odvetviach 
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb, ako aj na podniky 
poverené prevádzkovaním služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu,
ktoré sú financované prostredníctvom 
náhrady za služby vo verejnom záujme 
v súlade s kritériami vymedzenými 
v rozhodnutí Komisie 2012/21/EÚ 
o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie na štátnu 
pomoc vo forme náhrady za služby vo 
verejnom záujme1.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2012, s. 3.

Or. en

Odôvodnenie
Cieľom je zaistiť súlad s článkom 1 ods. 3 písm. f).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Od roku 1990 sa európska územná 
spolupráca podporuje finančnými nástrojmi 
v rámci politiky súdržnosti a v tejto 
súvislosti bola spolupráca vždy možná 
v obmedzenom počte prípadov iba medzi 
jedným členským štátom a treťou krajinou. 
Preto by sa právny nástroj EZÚS mal tiež 
rozšíriť na takýto kontext spolupráce.

(11) Od roku 1990 sa európska územná 
spolupráca podporuje finančnými nástrojmi 
v rámci politiky súdržnosti a v tejto 
súvislosti bola spolupráca vždy možná 
v obmedzenom počte prípadov iba medzi 
jedným členským štátom a treťou krajinou. 
Preto by sa právny nástroj EZÚS mal tiež 
rozšíriť na takýto kontext spolupráce. 
Zriadenie takéhoto EZÚS musí byť 
v súlade s jedným z kritérií uvedených 
v bode 2 článku 1 ods. 4 tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie
Cieľom je zaistiť súlad s článkom 1 ods. 4 bodom 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) EZÚS môže zohrávať dôležitú 
úlohu nad rámec programov územnej 
spolupráce. V tomto ohľade by 
nariadenia, ktorými sa riadia iné 
európske fondy, mali viac zohľadňovať 
osobitnú povahu EZÚS a plne využívať 
ich potenciál pri rozvoji odvetvových 
politík Únie.  

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Malo by sa vyjasniť, že členský štát 
by mal dohovor schváliť, pokiaľ sa 
nedomnieva, že účasť budúceho člena nie 
je v súlade s nariadením o EZÚS, inými 
právnymi ustanoveniami Únie týkajúcimi 
sa činností EZÚS stanovenými v návrhu 
dohovoru, alebo s vnútroštátnym 
hmotným právom týkajúcim sa 
kompetencií budúceho člena, a pokiaľ 
takáto účasť je odôvodnená verejným 
záujmom alebo verejnou politikou 
príslušného členského štátu, a zároveň by 
mal z rozsahu kontroly vylúčiť všetky 
vnútroštátne zákony, ktoré vyžadujú iné 
alebo prísnejšie pravidlá a postupy ako tie, 
ktoré sú stanovené v nariadení o EZÚS.

(15) Malo by sa vyjasniť, že členský štát 
by mal dohovor schváliť, pokiaľ sa 
nedomnieva, že účasť budúceho člena nie 
je v súlade s niektorým z kritérií 
uvedených v článku 1 ods. 5 písm. a) tohto 
nariadenia a zároveň by mal z rozsahu 
kontroly vylúčiť všetky vnútroštátne 
zákony, ktoré vyžadujú iné alebo prísnejšie 
pravidlá a postupy ako tie, ktoré sú 
stanovené v nariadení o EZÚS.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť súlad s článkom 1 ods. 5 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Cezhraničná spolupráca v rámci 
nástroja európskeho susedstva 
a partnerstva a nástroja predvstupovej 
pomoci by mala osobitne zahŕňať 
ustanovenia o EZÚS. V budúcich 
predvstupových dohodách Únie a jej 
dohodách o pridružení by malo byť možné 
zohľadniť EZÚS ako osobitnú formu 
partnerstiev. Okrem toho by dotknuté 
štáty mali uplatňovať toto nariadenie 
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s cieľom uľahčovať vytváranie budúcich 
zoskupení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Účel EZÚS by sa mal rozšíriť tak, aby 
zahŕňal uľahčenie a propagáciu územnej 
spolupráce vo všeobecnosti vrátane
strategického plánovania a riadenia 
regionálnych a miestnych záujmov 
v súlade s politikou súdržnosti a inými 
politikami Únie a tak prispieval k plneniu 
stratégie Európa 2020 alebo realizácii 
makroregionálnych stratégií. Ďalej by sa 
malo ujasniť, že danú kompetenciu 
potrebnú na účinnú realizáciu EZÚS by 
mal zastupovať aspoň jeden člen v každom 
zastúpenom členskom štáte.

(19) Účel EZÚS by sa mal rozšíriť tak, aby 
zahŕňal uľahčenie a propagáciu územnej 
spolupráce vo všeobecnosti vrátane 
strategického plánovania a riadenia 
regionálnych a miestnych záujmov 
v súlade s politikou súdržnosti a inými 
politikami Únie a tak prispieval k plneniu 
stratégie Európa 2020 alebo realizácii 
makroregionálnych stratégií. Preto je 
dôležité zaručiť, aby EZÚS mohlo tiež 
vykonávať operácie s finančnou 
podporou inou, ako umožňuje politika 
súdržnosti Únie. EZÚS by sa malo chápať 
ako univerzálny nástroj spolupráce, 
a preto by malo byť plne oprávnené na 
všetky fondy a programy Únie. Ďalej by sa 
malo ujasniť, že danú kompetenciu 
potrebnú na účinnú realizáciu EZÚS by 
mal zastupovať aspoň jeden člen v každom 
zastúpenom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť súlad s článkom 8 ods. 3.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Aj keď je stanovené, že úlohy sa 
netýkajú okrem iného „regulačných 
právomocí“, ktoré môžu mať rôzne právne 
následky v rôznych členských štátoch, 
napriek tomu by sa malo stanoviť, že 
zhromaždenie EZÚS môže definovať 
podmienky použitia položky infraštruktúry, 
ktorú riadi EZÚS vrátane taríf a poplatkov, 
ktoré musia zaplatiť používatelia.

(22) Aj keď je stanovené, že úlohy sa 
netýkajú okrem iného „regulačných 
právomocí“, ktoré môžu mať rôzne právne 
následky v rôznych členských štátoch, 
napriek tomu by sa malo stanoviť, že 
zhromaždenie EZÚS môže definovať 
podmienky použitia položky infraštruktúry 
alebo podmienky, podľa ktorých sa môže 
poskytovať služba všeobecného 
hospodárskeho záujmu, ktorú riadi EZÚS 
vrátane taríf a poplatkov, ktoré musia 
zaplatiť používatelia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť súlad s článkom 1 ods. 8 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Všetky EZÚS musia mať možnosť 
využiť európsky právny základ na 
nadviazanie partnerstiev s inými EZÚS 
alebo inými právnickými osobami 
s cieľom realizovať spoločné projekty 
spolupráce. Umožnením uzatvárania 
dohôd s ostatnými územnými orgánmi 
alebo subjektmi konajúcimi mimo územia, 
na ktoré sa vzťahuje EZÚS  a ktoré sa 
osobitne vzťahuje na nadnárodné 
programy, by sa makroregionálne 
stratégie mohli ľahšie štrukturovať.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť súlad s článkom 1 ods. 8 písm. c) (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Malo by sa spresniť, že v dohovore by 
sa mal nielen zopakovať odkaz na 
uplatniteľné právo vo všeobecnosti, ako 
sa už stanovilo v článku 2, ale aj uviesť 
osobitné právne predpisy alebo pravidlá 
Únie alebo členského štátu uplatniteľné 
na EZÚS ako právny subjekt alebo na 
jeho činnosti. Navyše by sa malo stanoviť, 
že to môžu byť tie vnútroštátne právne 
predpisy alebo pravidlá, ktoré platia 
v členskom štáte, v ktorom štatutárne 
orgány vykonávajú svoje právomoci, 
najmä ak sa zamestnanci pracujúci pod 
dohľadom riaditeľa nachádzajú v inom 
členskom štáte, ako je členský štát, 
v ktorom je registrované sídlo, alebo 
v ktorom EZÚS vykonáva svoje činnosti aj 
vtedy, ak riadi verejné služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu alebo 
infraštruktúry.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je takmer nemožné vopred vytvoriť zoznam európskych, národných a regionálnych právnych 
predpisov, ktoré bude musieť EZÚS uplatňovať pri vykonávaní svojich úloh a na celom území 
svojho pôsobenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Akékoľvek príklady osvedčených 
postupov EZÚS, ktoré možno vytvoriť 
a ustanoviť prostredníctvom platformy 
Výboru regiónov na monitorovanie 
EZÚS, by mali osobitne zohľadňovať 
ciele stratégie Únie Európa 2020, ako aj 
makroregionálne stratégie.

Or. en

Odôvodnenie
Je dôležité pripomenúť, že EZÚS môže zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov 
stratégie Európa 2020, ktoré predstavujú rámec rozvojovej stratégie Únie. Platforma na 
monitorovanie EZÚS, ktorú spravuje Výbor regiónov, by sa mohla použiť ako nástroj 
riadenia poznatkov a ich výmeny pri porovnávaní osvedčených postupov pri dosahovaní 
cieľov stratégie Európa 2020 a ich výmene so všetkými regiónmi EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 3 – odsek 1 – prvý pododsek – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) podniky poverené správou služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu, 
ktoré sú financované prostredníctvom 
náhrady za služby vo verejnom záujme 
v súlade s kritériami vymedzenými 
v rozhodnutí Komisie 2012/21/EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Nástroj EZÚS je univerzálnym nástrojom a má nesmierny potenciál pre riadenie infraštruktúr 
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a služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v prospech európskych občanov na územiach 
viacerých členských štátov. Vzhľadom na úlohy, ktoré tieto podniky vykonávajú, by prispeli 
k rozvoju činností a realizácii účelu EZÚS. Tieto podniky by v každom prípade mali spĺňať 
zásady transparentnosti, rovnosti príležitostí a nediskriminácie, najmä pokiaľ ide o verejné 
obstarávanie a zamestnávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 3a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. EZÚS môžu tvoriť členovia z územia iba 
jedného členského štátu a tretej krajiny 
alebo zámorského územia, keď príslušný 
členský štát považuje takéto EZÚS za 
zoskupenie v súlade s rozsahom jeho 
územnej spolupráce alebo dvojstranných 
vzťahov s príslušnou treťou krajinou 
alebo zámorským územím.

2. EZÚS môžu tvoriť členovia z územia iba 
jedného členského štátu a tretej krajiny 
alebo zámorského územia, ak sú ciele 
a úlohy obsiahnuté v návrhu dohovoru, 
ktorý bol predložený členskému štátu, 
v súlade s rozsahom:

a) územnej spolupráce členského štátu 
s treťou krajinou alebo zámorským 
územím; alebo 
b) programu európskej územnej 
spolupráce s treťou krajinou alebo 
zámorským územím; alebo 
c) dvojstranných vzťahov členského štátu 
s príslušnou treťou krajinou alebo 
zámorským územím.

Or. en

Odôvodnenie

Kritériá umožňujúce schváliť alebo zamietnuť vytvorenie EZÚS, ktorého členovia pochádzajú 
iba z jedného členského štátu a jednej tretej krajiny alebo zámorského územia, musia byť 
objektívne a zodpovedať jednému z troch kritérií uvedených v pozmeňujúcom a doplňujúcom 
návrhu. Vytvorenie tohto typu EZÚS nesmie byť ponechané na rozhodnutie každého členského 
štátu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„3. Po oznámení perspektívneho člena 
podľa odseku 2 dotknutý členský štát po 
zohľadnení svojej ústavnej štruktúry 
schváli dohovor a účasť perspektívneho 
člena v EZÚS, pokiaľ sa nedomnieva, že 
takáto účasť nie je v súlade s týmto 
nariadením, inými právnymi predpismi 
Únie týkajúcimi sa činností EZÚS, alebo 
vnútroštátnym právom, ktoré sa týka 
kompetencií perspektívneho člena, alebo že 
takáto účasť nie je odôvodnená verejným 
záujmom ani verejnou politikou 
príslušného členského štátu. v takomto 
prípade členský štát vydá vyhlásenie 
o svojich dôvodoch neudelenia súhlasu 
s dohodou, alebo navrhne potrebné zmeny 
a doplnenia dohovoru s cieľom umožniť 
účasť budúceho člena.

„3. Po oznámení perspektívneho člena 
podľa odseku 2 zodpovedný orgán, ktorý 
bol poverený príslušným členským štátom, 
po zohľadnení jeho ústavnej štruktúry 
schváli dohovor a účasť perspektívneho 
člena v EZÚS, okrem nasledujúcich 
prípadov, ak sa domnieva, že takáto účasť:

a) nie je v súlade s týmto nariadením, 
inými právnymi predpismi Únie týkajúcimi 
sa činností EZÚS; alebo

b) nie je v súlade s vnútroštátnym právom, 
ktoré sa týka kompetencií perspektívneho 
člena, so zreteľom na ustanovenia článku 
7 ods. 2; alebo

c) nie je odôvodnená verejnou politikou 
príslušného členského štátu.

V takomto prípade zodpovedný orgán 
poverený príslušným členským štátom
vydá vyhlásenie o svojich dôvodoch 
neudelenia súhlasu s dohodou, alebo 
navrhne potrebné zmeny a doplnenia 
dohovoru s cieľom umožniť účasť 
budúceho člena.

Or. en



PR\901544SK.doc 15/26 PE489.428v01-00

SK

Odôvodnenie

Právomoc jedného člena v každom členskom štáte postačuje na odôvodnenie účasti všetkých 
členov z tohto istého členského štátu (článok 7 ods. 2). Treba zladiť ustanovenia článku 4 
ods. 3 o kontrole primeranosti právomocí členov cieľu EZÚS s ustanoveniami článku 7 ods. 2. 
Zamietnutie účasti, ktorá nie je odôvodnená verejným záujmom, je nadbytočné, ak sa skúma 
aj súlad účasti člena s ustanoveniami nariadenia, keďže v nariadení sa už vymedzuje rozsah 
činnosti EZÚS v článku 1 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dohovor a stanovy a ich všetky 
nasledovné zmeny a doplnenia sa registrujú 
alebo zverejňujú, prípadne registrujú aj 
zverejňujú podľa uplatniteľných 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v členskom štáte, v ktorom má príslušné 
EZÚS sídlo. EZÚS získa právnu 
subjektivitu dňom registrácie alebo 
uverejnenia, a to podľa toho, čo nastane 
skôr. Členovia informujú dotknuté členské 
štáty, Komisiu a Výbor regiónov 
o registrácii alebo uverejnení dohovoru.

1. Dohovor a stanovy a ich všetky 
nasledovné zmeny a doplnenia sa registrujú 
alebo zverejňujú, prípadne registrujú aj 
zverejňujú podľa uplatniteľných 
vnútroštátnych právnych predpisov 
v členskom štáte, v ktorom má príslušné 
EZÚS sídlo, a potom sa zverejňujú v iných 
členských štátoch, v ktorých má EZÚS 
členov. EZÚS získa právnu subjektivitu 
dňom registrácie alebo uverejnenia
v členskom štáte, v ktorom má príslušné 
EZÚS sídlo, a to podľa toho, čo nastane 
skôr. Členovia informujú dotknuté členské 
štáty a Výbor regiónov o registrácii alebo 
uverejnení dohovoru.

2. EZÚS zabezpečí, aby sa do desiatich 
pracovných dní od registrácie a/alebo 
uverejnenia dohovoru Komisii poslala 
žiadosť podľa vzoru stanoveného v prílohe 
k tomuto nariadeniu. Komisia potom túto 
žiadosť posunie Úradu pre vydávanie 
publikácií Európskej únie, ktorý uverejní 
oznámenie v sérii C Úradného vestníka 
Európskej únie, v ktorom oznámi založenie 
EZÚS s podrobnými údajmi stanovenými 
v prílohe k tomuto nariadeniu.“

2. EZÚS zabezpečí, aby sa do desiatich 
pracovných dní od registrácie a/alebo 
uverejnenia dohovoru Výboru regiónov
poslala žiadosť podľa vzoru stanoveného 
v prílohe k tomuto nariadeniu. Výbor 
regiónov potom túto žiadosť posunie 
Úradu pre vydávanie publikácií Európskej 
únie, ktorý uverejní oznámenie v sérii C 
Úradného vestníka Európskej únie, 
v ktorom oznámi založenie EZÚS 
s podrobnými údajmi stanovenými 
v prílohe k tomuto nariadeniu.“
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Or. en

Odôvodnenie

Výbor regiónov, ktorý je zodpovedný za správu registra EZÚS a vykonávanie platformy 
EZÚS, musí zaručiť, aby sa dohovor zverejnil v sérii C úradného vestníka. Zverejnenie 
dohovoru a stanov len v členskom štáte, v ktorom má príslušný EZÚS sídlo, by bolo 
diskriminačné a v rozpore s potrebnou transparentnosťou a právom občanov na informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. EZÚS môže vykonávať osobitné 
činnosti územnej spolupráce medzi svojimi 
členmi pri dosahovaní cieľa uvedeného 
v článku 1 ods. 2 s finančným príspevkom 
Únie alebo bez neho.

3. EZÚS môže vykonávať osobitné 
činnosti územnej spolupráce medzi svojimi 
členmi pri dosahovaní cieľa uvedeného 
v článku 1 ods. 2 s finančným príspevkom 
Únie alebo bez neho.

Úlohy EZÚS sa konkrétne môžu týkať 
vykonávania programov spolupráce alebo 
ich častí alebo operácií podporovaných 
Úniou prostredníctvom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a/alebo Kohézneho 
fondu.

Úlohy EZÚS sa konkrétne môžu týkať 
vykonávania programov spolupráce alebo 
ich častí alebo operácií podporovaných 
Úniou prostredníctvom Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a/alebo Kohézneho 
fondu.

Úlohy EZÚS sa môžu týkať aj 
vykonávania činností podporovaných 
z akéhokoľvek iného fondu Únie. 

Členské štáty môžu obmedziť akcie, ktoré 
môžu EZÚS vykonávať bez finančnej 
podpory Únie. Členské štáty však 
nevylúčia akcie, na ktoré sa vzťahujú 
investičné priority v rámci politiky 
súdržnosti Únie, prijaté na obdobie 2014 –
2020.“

Členské štáty môžu obmedziť akcie, ktoré 
môžu EZÚS vykonávať bez finančnej 
podpory Únie. Členské štáty však 
nevylúčia akcie, na ktoré sa vzťahujú 
investičné priority v rámci politiky 
súdržnosti Únie, prijaté na obdobie 2014 –
2020.“

Or. en



PR\901544SK.doc 17/26 PE489.428v01-00

SK

Odôvodnenie

EZÚS sa musí umožniť, aby sa uplatňovalo na financovanie v rámci ktoréhokoľvek programu 
EÚ a zúčastňoval na ktorejkoľvek výzve a iniciatíve. Znenie nie je dostatočne jasné, aby sa 
zaručilo, aby EZÚS mohlo tiež vykonávať operácie s finančnou podporou EÚ mimo politiky 
súdržnosti. EZÚS by sa malo chápať ak nástroj spolupráce v širšom zmysle, a preto by malo 
získať plnú oprávnenosť na všetky programy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Zhromaždenie EZÚS uvedené v článku 10 
ods. 1 písm. a) však môže definovať 
podmienky použitia položky infraštruktúry, 
ktorú riadi EZÚS vrátane taríf a poplatkov, 
ktoré musia zaplatiť používatelia.“

„Zhromaždenie EZÚS uvedené v článku 10
ods. 1 písm. a) však môže definovať 
podmienky použitia položky infraštruktúry, 
ktorú riadi EZÚS alebo podmienky, podľa 
ktorých sa poskytuje služba všeobecného 
hospodárskeho záujmu vrátane taríf 
a poplatkov, ktoré musia zaplatiť 
používatelia.“

Or. en

Odôvodnenie

Treba EZÚS umožniť, aby stanovovali tarify a poplatky za služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu, ktoré poskytujú bez správy príslušnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:
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„Každé EZÚS môže podpísať dohovor 
s iným EZÚS alebo akoukoľvek 
organizáciou, ktorá sa môže stať členom 
EZÚS, s cieľom realizovať projekt 
európskej územnej spolupráce, ktorý 
spadá do spoločných úloh príslušných 
EZÚS alebo signatárskych organizácií.
Dohovor musí obsahovať aspoň ciele 
spolupráce, rozdelenie úloh medzi 
zmluvné strany, dĺžku trvania 
a odhadovanú výšku záväzkov zmluvných 
strán, ako aj právne predpisy uplatniteľné 
na daný dohovor“.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky EZÚS musia mať možnosť využiť európsky právny základ na nadviazanie partnerstiev 
s inými EZÚS alebo inými právnickými osobami s cieľom realizovať spoločné projekty 
spolupráce. Možnosť uzavierať dohody s ostatnými územnými orgánmi alebo subjektmi, ktoré 
konajú na území EZÚS, ktorá by sa uplatňovala na nadnárodné programy, by bola veľmi 
užitočná pre štruktúru makroregionálnych stratégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 8 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) osobitné právne predpisy Únie alebo 
zákony členského štátu uplatniteľné na 
jeho činnosti, pričom to môžu byť zákony 
členského štátu, v ktorom štatutárne 
orgány vykonávajú svoje právomoci, alebo 
v ktorom EZÚS vykonáva svoje činnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je takmer nemožné vopred vytvoriť zoznam európskych, národných a regionálnych právnych 
predpisov, ktoré bude musieť EZÚS uplatňovať pri vykonávaní svojich úloh a na celom území 
svojho pôsobenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak je na základe vnútroštátneho práva, 
podľa ktorého člen vznikol, obmedzené 
alebo vylúčené ručenie aspoň jedného 
člena EZÚS, ostatní členovia môžu 
v dohovore svoje ručenie takisto obmedziť.

2a. Ak je na základe vnútroštátneho práva, 
podľa ktorého člen vznikol, obmedzené 
alebo vylúčené ručenie aspoň jedného 
člena EZÚS, ostatní členovia môžu 
v dohovore svoje ručenie takisto obmedziť.

Názov EZÚS, ktorého členovia ručia 
v obmedzenom rozsahu, obsahuje slová 
„s ručením obmedzeným“ („limited“).

Vo verejných súťažiach a zákazkách 
zadaných EZÚS, ktorého členovia ručia 
v obmedzenom rozsahu, sa uvedie, že 
EZÚS ručí „v obmedzenom rozsahu“ 
a uvedú sa mená členov, ktorí ručia 
v obmedzenom rozsahu, ako aj referenčné 
číslo prípadnej poistnej zmluvy, ktorú 
EZÚS uzavrelo.

Požiadavka uverejnenia dohovoru, stanov 
a účtovnej závierky EZÚS, ktorého 
členovia ručia obmedzene, je 
prinajmenšom také ako v prípade iných 
právnických osôb, ktorých členovia ručia 
obmedzene, ktoré vznikli podľa práva 
členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje 
sídlo.

Požiadavka uverejnenia dohovoru, stanov 
a účtovnej závierky EZÚS, ktorého 
členovia ručia obmedzene, je 
prinajmenšom také ako v prípade iných
právnických osôb, ktorých členovia ručia 
obmedzene, ktoré vznikli podľa práva 
členského štátu, v ktorom má EZÚS svoje 
sídlo.

V prípade EZÚS, ktorého členovia ručia 
obmedzene, môžu členské štáty od EZÚS 
vyžadovať vhodné poistenie rizík 
špecifických pre jeho činnosti.“

V prípade EZÚS, ktorého členovia ručia 
obmedzene, môžu členské štáty od EZÚS 
vyžadovať vhodné poistenie rizík 
špecifických pre jeho činnosti.“

Or. en

Odôvodnenie

Iba pre možných veriteľov EZÚS je zaujímavé vopred poznať rozsah finančných záväzkov 
členov EZÚS, a preto zmienka o obmedzenom ručení pripojená k názvu EZÚS neumožňuje 
oboznámiť sa s rozsahom finančných záväzkov členov a prípadného poistenia EZÚS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska komisia poveruje platformu 
EZÚS vytvorenú Výborom regiónov, aby 
zabezpečovala sledovanie aktivít už 
existujúcich EZÚS a tých, ktoré sa práve 
vytvárajú, organizovala výmenu 
osvedčených postupov, identifikovala 
spoločné výzvy a navrhovala spôsoby, ako 
lepšie začleniť EZÚS do rôznych 
odvetvových politík Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Platforma EZÚS je vhodným nástrojom, ktorým možno monitorovať EZÚS a môže v rámci 
neho prebiehať výmena osvedčených postupov a problémov, ktorým musia čeliť tak jestvujúce, 
ako aj vznikajúce EZÚS, aby sa tak EZÚS mohli lepšie využiť v odvetvových politikách EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Do polovice roka 2018 Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade a Výboru 
regiónov hodnotiacu správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia, jeho účinnosti, 
efektívnosti, význame, európskej pridanej 
hodnote a priestore na zjednodušenie.

„Do polovice roka 2018 Komisia predloží 
Európskemu parlamentu, Rade a Výboru 
regiónov hodnotiacu správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia, jeho účinnosti, 
efektívnosti, význame, európskej pridanej 
hodnote, uplatňovaní v rôznych službách 
Komisie a v rámci Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť a priestore na 
zjednodušenie.

Hodnotiace správy sa zakladajú na 
ukazovateľoch, ktoré Komisia prijme

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 17a prijímať delegované akty, 
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v delegovaných aktoch v súlade s článkom 
17a.“

v ktorých sa stanovia ukazovatele, na 
základe ktorých sa budú vypracúvať 
hodnotiace správy.“

Or. en

Odôvodnenie

EZÚS treba lepšie zakotviť do odvetvových oblastí politiky EÚ. Na tento účel je nevyhnutné 
zvýšiť informovanosť a začleniť nástroj do rôznych oddelení Komisie, aby sa plne využil 
potenciál, ktoré môžu mať EZÚS nad rámec územných programov spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1082/2006
Článok 17a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

2. Delegovanie právomocí uvedené 
v tomto nariadení sa udeľuje na neurčité
obdobie počnúc dátumom nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedené v
článku 17 sa Komisii udeľuje na obdobie
piatich rokov od ...*. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr do 9 mesiacov pred 
uplynutím obdobia piatich rokov. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr 3 mesiace pred 
koncom každého obdobia.

3. Európsky parlament alebo Rada môže 
delegovanie právomocí uvedené v článku 
17 kedykoľvek zrušiť.

3. Európsky parlament alebo Rada môže 
delegovanie právomocí uvedené v článku 
17 kedykoľvek zrušiť.

Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí uvedené 
v dotknutom rozhodnutí. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
uverejnení rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo neskôr, 
dňom uvedeným v rozhodnutí.

Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí uvedené 
v dotknutom rozhodnutí. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
uverejnení rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo neskôr, 
dňom uvedeným v rozhodnutí.
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Rozhodnutie neovplyvní platnosť žiadneho 
delegovaného aktu, ktorý je už v účinnosti.

Rozhodnutie neovplyvní platnosť žiadneho 
delegovaného aktu, ktorý je už v účinnosti.

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

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

5. Delegované akty nadobúdajú účinnosť,
iba ak Európsky parlament ani Rada 
nevzniesli voči nim námietky do dvoch
mesiacov od oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak 
pred uplynutím uvedeného obdobia
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota
predlžuje o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 
nadobúda účinnosť len vtedy, ak 
v lehote do 3 mesiacov od oznámenia tohto
aktu Európskemu parlamentu a Rade voči 
nemu Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota
predĺži o 3 mesiace.

Ak po uplynutí uvedeného obdobia ani 
Európsky parlament, ani Rada, nevzniesli 
voči delegovanému aktu námietky, akt sa 
uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej 
únie a nadobudne účinnosť dňom 
uvedeným v akte.
Delegovaný akt sa môže uverejniť 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím
uvedeného obdobia, ak Európsky 
parlament, ako aj Rada, informovali 
Komisiu o ich úmysle nevzniesť námietky.
Ak Európsky parlament alebo Rada 
vznesie voči delegovanému aktu námietky, 
akt nenadobúda účinnosť. Inštitúcia, 
ktorá namieta voči delegovanému aktu, 
svoje námietky odôvodní.“

_______________
* vložte prosím dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V prípade, že EZÚS, ktoré sú zriadené 
pred nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia, zmenia svoj dohovor 
a stanovy, môžu sa rozhodnúť, že sa budú 
riadiť ustanoveniami tohto nariadenia. 
Ak sa tak rozhodnú, uvedú túto voľbu 
v záznamoch orgánu, ktorý je 
splnomocnený meniť ich dohovor 
a stanovy.

Or. en

Odôvodnenie

Už vytvorené EZÚS musia mať možnosť používať ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sú 
výhodnejšie ako ustanovenia nariadenia (ES) č. 1082/2006.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Revízia tohto nariadenia má za cieľ zníženie právnych a administratívnych ťažkostí, ktorým 
čelia EZÚS, čo sa týka postupov schvaľovania, zriaďovania, vykonávania ich úloh a riadenia 
ich personálu. Návrh Komisie je vypracovaný tak, aby sa tieto prekážky odstránili a aby sa 
ujasnili pretrvávajúce právne neistoty, ktoré vyústili v členských štátoch, ktoré nedôsledne 
uplatňujú nariadenie, do množstva prekážok náležitého vytvárania EZÚS. Iba zjednodušené a 
vyjasnené pravidlá, ktorými sa riadia EZÚS povedú k potrebnej právnej istote a vytvoria 
silnejšie stimuly pre budúcich partnerov v záujme zintenzívnenia ich spolupráce v regiónoch. 
Posilnením atraktívnosti môže toto preskúmanie podporiť využívanie EZÚS ako 
preferovaného nástroja územnej spolupráce v rámci EÚ, ako aj na jej vonkajších hraniciach. 
Spravodajca súčasne zdôrazňuje nepovinnú povahu tohto nástroja a skutočnosť, že miestne a 
regionálne orgány musia a budú pokračovať v rozhodovaní o opatreniach, ktoré sú 
najvhodnejšie pre ich spoluprácu. 

Spravodajca víta rozšírenie rozsahu pôsobnosti EZÚS, a najmä zahrnutie verejných podnikov 
do zmyslu smernice 2004/17/ES ako potenciálnych členov. Na druhej strane sa zdá, že 
Komisia opomenula verejno-súkromné partnerstvá, ktoré poskytujú hospodárske služby 
všeobecného záujmu. Cieľom príslušného PDN je preto rozšírenie zoznamu podnikov 
o podniky, ktorým je zverená prevádzka služieb všeobecného hospodárskeho záujmu tak, ako 
sa to vymedzuje v rozhodnutí1 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie s cieľom podnietenia spolupráce vo verejnej doprave, zdravotníctve, 
energetike alebo zásobovaní s vodou.

Okrem toho spravodajca výslovne navrhuje uľahčiť zriaďovanie EZÚS s partnermi s tretích 
krajín bez ohľadu na to, či sú zapojení partneri z jedného alebo viacerých členských štátov. 
Zámerom je zmeniť kritériá tak, aby sa povolili EZÚS jedna k jednej – EZÚS tvorené jedným 
subjektom z členského štátu EÚ a jedným subjektom z tretej krajiny alebo zámorského 
územia. V tomto prípade sa spravodajca domnieva, že je potrebné objasnenie na podporu 
myšlienky odôvodneného schválenia alebo zamietnutia zriadenia EZÚS, čo by znamenalo, že 
členské štáty budú musieť vo svojich hodnoteniach uplatňovať prísne kritériá. 

Spravodajca sa zasadzuje o jednotné miesto kontaktu, čo by znamenalo jediný orgán určený 
členským štátom, ktorý by rozhodoval o povolení nového EZÚS namiesto množstva vládnych 
rezortov. Neznamená to jediný orgán za každý členský štát – čo je v podstate 
neuskutočniteľné, pretože federálne členské štáty sú tvorené federálnymi subjektmi 
zodpovednými na povoľovanie EZÚS – ale vyhnutie sa vágnym definíciám a skrátenie 
postupov v dôsledku zásahov viacerých vnútroštátnych ministerstiev v niektorých členských 
štátoch. Opäť, zámerom spravodajcu je vytvoriť kultúru zdôvodneného zamietnutia alebo 
schválenia a vymenovanie jedného príslušného orgánu za každý členský štát.   

Platforma EZÚS vytvorená Výborom regiónov spojí všetky zainteresované strany na 
politickej i technickej úrovni a bude fórom na podporu a poradenstvo tak pre jestvujúce, ako 
aj pre vznikajúce EZÚS. 

                                               
1 C(2011) 9380 v konečnom znení.
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Výbor regiónov, ktorý je zodpovedný za správu registra EZÚS a vykonávanie platformy 
EZÚS, musí zaručiť, aby sa dohovor o novom EZÚS zverejnil v sérii C úradného vestníka. 
Rozumná spolupráca a výmena informácií medzi Komisiou a Výborom regiónov tiež uľahčí 
a podporí lepšie využívanie EZÚS v odvetvových politikách EÚ.

Prekážky zriaďovania a dobrého fungovania EZÚS naďalej pretrvávajú, hlavne z dôvodu 
zdĺhavého vykonávania tohto nariadenia členskými štátmi a nedostatočnej koordinácie medzi 
orgánmi. Ale je to tiež dôsledkom nedostatočného začlenenia do odvetvovo špecifických 
politík EÚ. Spravodajca chce zdôrazniť, že EZÚS sa môže využiť nad rámec regionálnej 
politiky a územnej spolupráce. EÚ už vyvinula cezhraničné štruktúry v odvetvových 
politikách, ako napríklad vo výskume (ERIC – Európske konzorcium pre výskumnú 
infraštruktúru). Prostredníctvom EZÚS možno vykonávať aj iné akcie financované zo 
štrukturálnych fondov, napríklad programy rozvoja vidieka (financované pomocou EARDF), 
agentúry cezhraničnej zamestnanosti financované z ESF, spoločné riadenie infraštruktúry 
TEN alebo Nástroj na prepojenie Európy pre transeurópske projekty, a je tak možné prispieť 
k cieľom politiky súdržnosti. V záujme plného využitia potenciálu EZÚS v ostatných 
politikách EÚ musí Komisia vo svojich oddeleniach poskytovať informácie a zlepšovať 
informovanosť. V druhej fáze by oddelenia Komisie mohli začleniť EZÚS, čím by sa 
zaručilo, že tieto subjekty budú oprávnené na všetky výzvy na predkladanie ponúk adresované 
verejným orgánom.

Okrem toho by spravodajca rád zvážil viaceré ďalšie otázky. Viaceré EZÚS ohlásil problémy 
pri uplatňovaní financovania EÚ hlavne z toho dôvodu, že boli identifikované ako jediný 
subjekt a nie ako forma partnerstva tvorená členmi EZÚS. V programoch financovaných 
z EÚ, v ktorých sú oprávnené iba združenia, by sa EZÚS mali automaticky považovať tiež za 
oprávnené bez potreby dodatočných partnerov. 

V príslušných budúcich legislatívnych opatreniach by sa mali dôsledne zvážiť EZÚS ako 
subjekty uľahčujúce a zlepšujúce územnú spoluprácu. EZÚS by napríklad  mohli na 
jednotnom trhu fungovať ako orgány cezhraničného obstarávania a mali by sa dôsledne 
zohľadniť v Akte o jednotnom trhu a v jeho legislatívnych návrhoch. 

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že Európska komisia by mala vytvoriť priaznivé 
daňové prostredie pre EZÚS, zjednodušiť správu DPH, zamedziť situáciám dvojitého 
zdaňovania a poskytnúť stimuly tam, kde je to možné bez narušenia hospodárskej súťaže.

Je dôležité, aby EZÚS mali možnosť podpisovať dohody s ostatnými územnými orgánmi 
alebo subjektmi, ktoré konajú mimo územia EZÚS. Tieto partnerstvá by boli veľmi užitočné 
pre štruktúru makroregionálnych stratégií a v záujme väčšieho zapojenia partnerov v širšom 
zmysle, napríklad miest z tretích krajín alebo štruktúr, ako napríklad ORATE, ktoré by inak 
nemohli byť zapojené. 

Toto nariadenie musí byť na využitie svojho plného potenciálu menej svojvoľne 
a rozporuplne vykladané členskými štátmi, čo je v niektorých prípadoch v rozpore 
so sledovanými cieľmi. Začlenenie EZÚS do jestvujúcich vnútroštátnych orgánov (napr. 
„syndicat mixte“ vo Francúzsku) môže byť kontraproduktívne. EZÚS je európskym nástrojom 
svojho druhu a musí sa s ním aj tak zaobchádzať. Členské štáty a ich vnútroštátne orgány by 
mali pochopiť, že EZÚS nie sú bremenom ich vnútroštátnych rozpočtov a neosobujú si ich 
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právomoci. EZÚS sú kôr vysoko užitočným nástrojom s veľkým potenciálom na zníženie 
administratívnej záťaže a prevádzkových nákladov, a tak podnecujú proces územnej 
spolupráce v rámci EÚ, ale aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami.


