
 

AD\1171389CS.docx  PE627.593v03-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro zahraniční věci 
 

2018/0199(COD) 

21.11.2018 

STANOVISKO 

Výboru pro zahraniční věci 

pro Výbor pro regionální rozvoj 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních 

týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější 

činnosti 

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) 

Zpravodaj (*): Fabio Massimo Castaldo 

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu 



 

PE627.593v03-00 2/27 AD\1171389CS.docx 

CS 

 

PA_Legam 



 

AD\1171389CS.docx 3/27 PE627.593v03-00 

 CS 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh Komise týkající se nařízení o zvláštních ustanoveních pro cíl Evropská územní 

spolupráce (Interreg) podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a vnějšími 

finančními nástroji (EFI), vydaný dne 29. května 2018, obsahuje podstatné změny, pokud jde 

o celkovou strukturu územní spolupráce, jakož i budoucí programy přeshraniční spolupráce.  

První významnou změnou je návrh Komise na změnu struktury spolupráce mimo jiné 

soustředěním přeshraniční spolupráce na pozemních hranicích a začlenění přeshraniční 

spolupráce na námořních hranicích do rozšířené složky „nadnárodní spolupráce a spolupráce 

v námořní oblasti“. Zpravodaj se domnívá, že by tento krok znamenal ohrožení stávajících 

i budoucích přeshraničních programů, zejména programů ve Středomoří. Cílem iniciativy 

Interreg by mělo být vytvoření silných vazeb a posílení partnerství mezi sousedními zeměmi, 

které sdílejí buď pozemní, nebo námořní hranice. To je obzvláště důležité u programů 

týkajících se Středozemního moře, kde investice do partnerských zemí a jejich stability 

znamenají rovněž investice do bezpečnosti a stability Evropské unie. Zpravodaj proto 

navrhuje změny, pokud jde o znovuzavedení přeshraničních programů námořní spolupráce, 

a to i v případě, že neexistuje pevné spojení přes moře, a v důsledku toho přerozděluje 

prostředky ve prospěch složky 1.  

Druhou významnou změnou předloženou v návrhu nařízení o programu Interreg, je návrh 

na uplatňování společného souboru pravidel jak pro interní spolupráci mezi členskými státy, 

tak pro spolupráci mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Pravidla stanovená nařízením 

Interreg budou proto rovněž mít vliv na programy přeshraniční spolupráce spolufinancované 

z nástrojů vnějšího financování EU, jako je nástroj sousedství, nástroj pro rozvoj 

a mezinárodní spolupráci (dále jen „nástroj NDICI“) a nástroj předvstupní pomoci (NPP III).  

Jedná se o významnou změnu oproti současnému období 2014–2020, kdy se vnější programy 

přeshraniční spolupráce řídí zvláštními prováděcími předpisy. Zpravodaj navrhuje, aby 

v případech, kdy jsou k spolufinancování programů Interreg použity nástroje vnějšího 

financování, byly jejich cíle a priority, jak je uvedeno v příslušných nařízeních, plně 

zohledněny a výslovně zmíněny v nařízení o Interreg. 

Návrh nařízení o programu Interreg již specifikuje podíly finančního krytí z NPP III a NDICI, 

které mají být poskytnuty pro programy Interreg. V zájmu větší flexibility navrhuje zpravodaj 

zrušit číselné údaje a místo toho přidat odkazy na nařízení o NPP III a NDICI, a očekává, 

že tato rozpětí budou stanovena v uvedených nařízeních. 

I když je úsilí o zjednodušení a maximalizaci součinnosti mezi různými fondy vítáno, 

zpravodaj se domnívá, že hlavní účely EFI by neměly být ignorovány. Navrhuje tedy v tomto 

ohledu pozměňovací návrhy, v nichž se uvádí, že vnější přeshraniční spolupráce podle 

nařízení Interreg by měla doplňovat programy přeshraniční spolupráce, na něž se vztahují 

předvstupní nástroje a nástroje v oblasti politiky sousedství. Pomoc NPP by měla i nadále 

podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční 

spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. 

S ohledem na pomoc NDICI by Unie měla nadále rozvíjet se sousedními zeměmi výsadní 

vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrého sousedství, založený na cílech a zásadách 

vnější činnosti Unie.  
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Zpravodaj rovněž uvádí, že v případě partnerských zemí by při předkládání programových 

dokumentů měla být povolena větší flexibilita, neboť zkušenosti ukazují, že potřebují více 

času, jelikož jejich postupy neodpovídají postupům členských států EU. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby 

zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Podle článku 176 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) je 

úkolem Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat 

zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle 

uvedeného článku a čl. 174 druhého 

a třetího pododstavce SFEU má EFRR 

přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní 

rozvoje různých regionů a ke snižování 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní 

pozornost některým kategoriím regionů, 

mezi nimiž jsou výslovně uvedeny 

přeshraniční regiony. 

(1) Podle článku 176 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) je 

úkolem Evropského fondu pro regionální 

rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat 

zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle 

uvedeného článku a čl. 174 druhého 

a třetího pododstavce SFEU má EFRR 

přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní 

rozvoje různých regionů a ke snižování 

zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní 

pozornost některým kategoriím regionů, 

mezi nimiž jsou výslovně uvedeny 

venkovské oblasti, oblasti postižené 

průmyslovými přeměnami a regiony, které 

jsou závažně a trvale znevýhodněny 

přírodními nebo demografickými 

podmínkami, jako jsou nejsevernější 

regiony s velmi nízkou hustotou 

obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční 

a horské regiony. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nařízení Evropského parlamentu (2) Nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) [nové nařízení o společných 

ustanoveních]21 obsahuje společná 

ustanovení pro EFRR a některé další fondy 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje 

ustanovení týkající se specifických cílů 

a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní 

je potřeba přijmout zvláštní ustanovení 

vztahující se k cíli Evropská územní 

spolupráce (Interreg) pro případy, kdy 

jeden nebo více členských států 

spolupracuje na přeshraniční úrovni, 

pokud jde o efektivní programování, 

včetně ustanovení o technické pomoci, 

monitorování, hodnocení, komunikaci, 

způsobilosti, řízení a kontrole a finančním 

řízení. 

a Rady (EU) [nové nařízení o společných 

ustanoveních]21 obsahuje společná 

ustanovení pro EFRR a některé další fondy 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje 

ustanovení týkající se specifických cílů 

a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní 

je potřeba přijmout zvláštní ustanovení 

vztahující se k cíli Evropská územní 

spolupráce (Interreg) pro případy, kdy 

jeden nebo více členských států a jedna 

nebo více zemí nebo jiná území mimo Unii 

spolupracují na přeshraniční úrovni, pokud 

jde o efektivní programování, včetně 

ustanovení o technické pomoci, 

monitorování, hodnocení, komunikaci, 

způsobilosti, řízení a kontrole a finančním 

řízení. 

__________________ __________________ 

21 [Odkaz]; 21 [Odkaz];  

22 [Odkaz]; 22 [Odkaz]; 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Za účelem podpory harmonického 

rozvoje území Unie na různých úrovních 

by měl EFRR v rámci cíle Evropská 

územní spolupráce (Interreg) podporovat 

přeshraniční spolupráci, nadnárodní 

spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci 

nejvzdálenějších regionů a meziregionální 

spolupráci. 

(3) Za účelem podpory prosperity 

a harmonického rozvoje území Unie na 

různých úrovních by měl EFRR v rámci 

cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) 

podporovat přeshraniční spolupráci, 

nadnárodní spolupráci, spolupráci 

nejvzdálenějších regionů a meziregionální 

spolupráci. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Cílem složky přeshraniční 

spolupráce by mělo být řešení společných 

výzev, které byly společně identifikovány 

v příhraničních regionech, a zužitkování 

nevyužitého růstového potenciálu 

v příhraničních oblastech, který dokládá 

sdělení Komise „Podpora růstu 

a soudržnosti v příhraničních regionech 

EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních 

regionech“). Přeshraniční složka by se tak 

měla omezit na spolupráci na pozemních 

hranicích a přeshraniční spolupráce na 

námořních hranicích by měla být 

začleněna do nadnárodní složky. 

(4) Cílem složky přeshraniční 

spolupráce by mělo být řešení společných 

výzev, které byly společně identifikovány 

v pozemních nebo námořních 

příhraničních regionech, a zužitkování 

nevyužitého růstového potenciálu 

v příhraničních oblastech. Přeshraniční 

složka by tak měla zahrnovat spolupráci na 

pozemních nebo námořních hranicích 

a přeshraniční spolupráce by měla 

podporovat regiony, které se nacházejí na 

pozemních nebo námořních hranicích. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Součástí složky přeshraniční 

spolupráce by měla být také spolupráce 

mezi jedním nebo více členskými státy 

a jednou nebo více zeměmi nebo jinými 

územími mimo Unii. Zahrnutí vnitřní 

a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto 

nařízení by mělo vést k zásadnímu 

zjednodušení a zefektivnění použitelných 

ustanovení pro programové orgány 

v členských státech i pro partnerské orgány 

a příjemce mimo Unii ve srovnání 

s programovým obdobím 2014–2020. 

(5) Součástí složky přeshraniční 

spolupráce by měla být také spolupráce 

mezi jedním nebo více členskými státy 

a jednou nebo více třetími zeměmi. 

Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční 

spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést 

k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění 

použitelných ustanovení pro programové 

orgány v členských státech i pro partnerské 

orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání 

s programovým obdobím 2014–2020. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Externí přeshraniční spolupráce 

podle tohoto nařízení by v žádném případě 
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neměla nahrazovat, ale spíše doplňovat 

programy přeshraniční spolupráce, na něž 

se vztahuje nařízení (EU) .../... [nařízení 

o NPP III] a nařízení (EU) .../... [nařízení 

o NDICI], zejména úsilí příjemců 

o posílení regionální, makroregionální 

a přeshraniční spolupráce.  

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Měla by být stanovena objektivní 

kritéria pro určování způsobilých regionů 

a oblastí. K tomuto účelu by měla být 

identifikace způsobilých regionů a oblastí 

na úrovni Unie založena na společném 

systému klasifikace regionů stanoveném 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/200326. 

(9) Měla by být stanovena objektivní 

kritéria pro určování způsobilých regionů 

a oblastí. K tomuto účelu by měla být 

identifikace způsobilých regionů a oblastí 

na úrovni Unie založena na společném 

systému klasifikace regionů stanoveném 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/200326. Pro programy 

Interreg s účastí třetích zemí by se při 

neexistenci klasifikace NUTS měly použít 

rovnocenné oblasti způsobilé pro podporu 

podle nařízení (EU) .../... [nařízení o NPP 

III] a nařízení (EU) .../... [nařízení 

o NDICI]. 

__________________ __________________ 

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 

o zavedení společné klasifikace územních 

statistických jednotek (NUTS) 

(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1). 

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 

o zavedení společné klasifikace územních 

statistických jednotek (NUTS) 

(Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Je třeba i nadále podporovat nebo 

v příslušném případě zřídit spolupráci ve 

všech jejích dimenzích se sousedními 

(10) Je třeba i nadále podporovat nebo 

v příslušném případě zřídit spolupráci ve 

všech jejích dimenzích se sousedními 
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třetími zeměmi Unie, neboť taková 

spolupráce je významným nástrojem 

politiky regionálního rozvoje a měly by 

z ní prospěch regiony členských států 

mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto 

účelem by EFRR a nástroje Unie pro 

financování vnější činnosti, NPP27, 

NDICI28 a PZZÚ29, měly podporovat 

programy v rámci přeshraniční spolupráce, 

nadnárodní spolupráce a námořní 

spolupráce, spolupráce nejvzdálenějších 

regionů a meziregionální spolupráce. 

Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro 

financování vnější činnosti by měla být 

založena na vzájemnosti a proporcionalitě. 

Avšak u přeshraniční spolupráce v rámci 

NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci 

NDICI by podporu z EFRR měla 

doplňovat alespoň rovnocenná částka 

v kontextu přeshraniční spolupráce v rámci 

NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci 

NDICI, jejíž výše podléhá maximální 

částce stanovené v příslušném 

legislativním aktu, tj. až 3 % finančního 

krytí v rámci NPP III a až 4 % finančního 

krytí zeměpisného programu Sousedství 

podle čl. 4 odst. 2 písm. a) NDICI. 

třetími zeměmi Unie, neboť taková 

spolupráce je významným nástrojem 

politiky regionálního rozvoje a měly by 

z ní prospěch regiony členských států 

mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto 

účelem by EFRR a nástroje Unie pro 

financování vnější činnosti, NPP27, 

NDICI28 a PZZÚ29, měly podporovat 

programy v rámci přeshraniční spolupráce, 

nadnárodní spolupráce, spolupráce 

nejvzdálenějších regionů a meziregionální 

spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojů 

Unie pro financování vnější činnosti by 

měla být založena na vzájemnosti 

a proporcionalitě. Avšak u přeshraniční 

spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční 

spolupráce v rámci NDICI by podporu 

z EFRR měla doplňovat alespoň 

rovnocenná částka v kontextu přeshraniční 

spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční 

spolupráce v rámci NDICI, jejíž výše 

podléhá ustanovením obsaženým 

v příslušném legislativním aktu, tj. 

v článku [9] nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) .../... [nařízení 

o NPP III] a článku [18] nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... 

[nařízení o NDICI]. 

__________________ __________________ 

27 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí 

nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L xx, 

s. y). 

27 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU).../... ze dne..., kterým se 

zavádí nástroj předvstupní pomoci 

(Úř. věst. L xx, s. y). 

28 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí 

nástroj pro sousedství, rozvoj 

a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, 

s. y). 

28 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU).../... ze dne..., kterým se 

zavádí nástroj pro sousedství, rozvoj 

a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, 

s. y). 

29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX 

o přidružení zámořských zemí a území 

k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi 

Evropskou unií na jedné straně 

a Grónskem a Dánským královstvím na 

straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y). 

29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX 

o přidružení zámořských zemí a území 

k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi 

Evropskou unií na jedné straně 

a Grónskem a Dánským královstvím na 

straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y). 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) V případě NPP III by účelem 

pomoci mělo být především pomáhat 

příjemcům NPP posílit demokratické 

instituce a právní stát, reformovat 

soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 

základní práva a prosazovat rovnost žen 

a mužů, toleranci, sociální začleňování 

a zákaz diskriminace. Pomoc NPP by měla 

i nadále podporovat úsilí příjemců NPP 

o pokrok v oblasti regionální, 

makroregionální a přeshraniční spolupráce 

a územního rozvoje, mimo jiné 

prováděním makroregionálních strategií 

Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit 

i otázky bezpečností, migrace a správy 

hranic, zajištění přístupu k mezinárodní 

ochraně, sdílení příslušných informací, 

posílení ochrany hranic a pokračování 

společného úsilí v boji proti nelegální 

migraci a převaděčství migrantů. 

(11) Pomoc NPP by měla i nadále 

podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok 

v oblasti regionální, makroregionální 

a přeshraniční spolupráce a územního 

rozvoje, mimo jiné prováděním 

makroregionálních strategií Unie, a řešit 

cíle a priority vymezené v článku [3] 

a příloze II a III nařízení o NPP [NPP 

III]. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) S ohledem na pomoc NDICI by 

Unie měla rozvíjet se sousedními zeměmi 

výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor 

prosperity a dobrého sousedství, založený 

na hodnotách Unie a vyznačující se 

úzkými a mírovými vztahy založenými na 

spolupráci. Toto nařízení a NDICI by 

proto měly podporovat vnitřní a vnější 

aspekty příslušných makroregionálních 

strategií. Tyto iniciativy jsou strategicky 

důležité a představují významné politické 

rámce pro prohlubování vztahů 

s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi 

(12) S ohledem na pomoc NDICI by 

Unie měla rozvíjet se sousedními zeměmi 

výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor 

prosperity a dobrého sousedství, založený 

na cílech a zásadách vnější činnosti Unie 

stanovených v čl. 3 odst. 5, článku 8, 

článku 21 Smlouvy o Evropské unii 

a článku 208 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, zejména na zásadách 

demokracie, právního státu a dodržování 

lidských práv a základních svobod, 
na nichž je založena, prostřednictvím 

dialogu a spolupráce s partnerskými 
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na základě zásady vzájemné odpovědnosti, 

sdílené odpovědnosti a dodržování 

závazků. 

zeměmi a regiony. Toto nařízení a NDICI 

by proto měly podporovat vnitřní a vnější 

aspekty příslušných makroregionálních 

strategií a řešit cíle a priority vymezené 

v článku [3] a v přílohách II a III nařízení 

o NDICI. Tyto iniciativy jsou strategicky 

důležité a představují významné politické 

rámce pro prohlubování vztahů 

s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi 

na základě zásady vzájemné odpovědnosti, 

sdílené odpovědnosti a dodržování 

závazků. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Je zapotřebí stanovit zdroje 

přidělené na každou z jednotlivých složek 

Interreg, včetně podílu každého členského 

státu na celkové výši částek určených na 

přeshraniční spolupráci, nadnárodní 

spolupráci a námořní spolupráci, 

spolupráci nejvzdálenějších regionů 

a meziregionální spolupráci, a potenciál, 

jímž disponují členské státy, pokud jde 

o flexibilitu mezi těmito složkami. Ve 

srovnání s programovým obdobím 2014–

2020 by se měl zmenšit podíl přeshraniční 

spolupráce, a naopak by měl vzrůst podíl 

nadnárodní spolupráce a námořní 

spolupráce z důvodu integrace námořní 

spolupráce a měla by být vytvořena nová 

složka spolupráce nejvzdálenějších 

regionů. 

(15) Je zapotřebí stanovit zdroje 

přidělené na každou z jednotlivých složek 

Interreg, včetně podílu každého členského 

státu na celkové výši částek určených na 

přeshraniční spolupráci, nadnárodní 

spolupráci a námořní spolupráci, 

spolupráci nejvzdálenějších regionů 

a meziregionální spolupráci, a potenciál, 

jímž disponují členské státy, pokud jde 

o flexibilitu mezi těmito složkami. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Vzhledem k zapojení více než (24) Vzhledem k zapojení více než 
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jednoho členského státu a výsledným 

vyšším správním nákladům, zejména 

v souvislosti s kontrolami a překladem, by 

měl být strop pro výdaje na technickou 

pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro 

zaměstnanost a růst. Aby bylo možné 

kompenzovat vyšší správní náklady, 

členské státy by měly být motivovány ke 

snižování administrativní zátěže související 

s prováděním společných projektů, 

kdykoliv to bude možné. Kromě toho by 

programy Interreg s omezenou podporou 

Unie nebo programy vnější přeshraniční 

spolupráce měly obdržet určitou minimální 

částku na technickou pomoc, aby bylo 

zajištěno dostatečné financování účinných 

činností technické pomoci. 

jednoho členského státu a jedné nebo více 

třetích zemí a výsledným vyšším správním 

nákladům, zejména v souvislosti 

s kontrolami a překladem, by měl být strop 

pro výdaje na technickou pomoc vyšší než 

v rámci cíle Investice pro zaměstnanost 

a růst. Aby bylo možné kompenzovat vyšší 

správní náklady, členské státy by měly být 

motivovány ke snižování administrativní 

zátěže související s prováděním společných 

projektů, kdykoliv to bude možné. Kromě 

toho by programy Interreg s omezenou 

podporou Unie nebo programy vnější 

přeshraniční spolupráce měly obdržet 

určitou minimální částku na technickou 

pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné 

financování účinných činností technické 

pomoci. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Pro zajištění jednotných podmínek 

k přijetí nebo změně programů Interreg 
by měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci. Programy vnější přeshraniční 

spolupráce by však měly v příslušném 

případě respektovat postupy projednávání 

ve výboru stanovené nařízeními (EU) 

[NPP III] a [NDICI] s ohledem na první 

rozhodnutí o schválení těchto programů. 

(35)  Pravomoc přijímat akty v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie by měla být přenesena na 

Komisi, pokud jde o přijímání nebo 

změnu programů Interreg prostřednictvím 

víceletého strategického dokumentu. 

Programy vnější přeshraniční spolupráce 

by však měly v příslušném případě 

respektovat postupy projednávání ve 

výboru stanovené nařízeními (EU) 

[NPP III] a [NDICI] s ohledem na první 

rozhodnutí o schválení těchto programů. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vnitřní přeshraniční spolupráce 

mezi přilehlými pozemními pohraničními 

regiony dvou nebo více členských států či 

mezi přilehlými pozemními pohraničními 

regiony alespoň jednoho členského státu 

a jedné třetí země či více třetích zemích 

uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo 

a) vnitřní přeshraniční spolupráce 

mezi přilehlými pozemními nebo 

námořními pohraničními regiony dvou 

nebo více členských států či mezi 

přilehlými pozemními nebo námořními 

pohraničními regiony alespoň jednoho 

členského státu a jedné třetí země či více 

třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, 

nebo 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) vnější přeshraniční spolupráce mezi 

přilehlými pozemními pohraničními 

regiony alespoň jednoho členského státu 

a jednoho nebo více těchto stran: 

b) vnější přeshraniční spolupráce mezi 

přilehlými pozemními nebo námořními 

pohraničními regiony alespoň jednoho 

členského státu a jednoho nebo více těchto 

stran: 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) nadnárodní spolupráce a námořní 

spolupráce na větších nadnárodních 

územích nebo v okolí přímořských oblastí, 

do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální 

a místní partneři programu v členských 

státech, třetích zemích a partnerských 

zemích a v Grónsku, za účelem dosažení 

vyššího stupně územní integrace („složka 

2“; pokud se odkazuje pouze na 

nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; 

pokud se odkazuje pouze na námořní 

2) nadnárodní spolupráce na větších 

nadnárodních územích nebo v okolí 

přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni 

vnitrostátní, regionální a místní partneři 

programu v členských státech, třetích 

zemích a partnerských zemích a 

v Grónsku, za účelem dosažení vyššího 

stupně územní integrace; 



 

AD\1171389CS.docx 13/27 PE627.593v03-00 

 CS 

spolupráci: „složka 2B“); 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely přeshraniční spolupráce 

patří mezi regiony podporované z EFRR 

regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející 

se podél všech vnitřních a vnějších 

pozemních hranic se třetími zeměmi nebo 

partnerskými zeměmi. 

1. Pro účely přeshraniční spolupráce 

patří mezi regiony podporované z EFRR 

regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející 

se podél všech vnitřních a vnějších 

pozemních nebo námořních hranic se 

třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Regiony na námořních hranicích, 

které jsou propojeny přes moře pevným 

spojením, jsou také podporovány v rámci 

přeshraniční spolupráce. 

2. Regiony na námořních hranicích, 

které jsou propojeny přes moře pevnými 

spojeními nebo jinými trvalými 

kulturními, historickými a dopravními 

spojeními, jsou také podporovány v rámci 

přeshraniční spolupráce; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Programy Interreg pro vnitřní 

přeshraniční spolupráci mohou pokrývat 

regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném 

království, které jsou rovnocenné regionům 

úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, 

Andorru a Monako. 

3. Programy Interreg pro vnitřní 

přeshraniční spolupráci mohou pokrývat 

regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném 

království, které jsou rovnocenné regionům 

úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, 

Andorru, Monako a San Marino. 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pro účely vnější přeshraniční 

spolupráce patří mezi regiony podporované 

z NPP III nebo NDICI regiony úrovně 

NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, 

pokud neexistuje klasifikace NUTS, 

rovnocenné oblasti podél všech pozemních 

hranic mezi členskými státy a partnerskými 

zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo 

NDICI. 

4. Pro účely vnější přeshraniční 

spolupráce patří mezi regiony podporované 

z NPP III nebo NDICI regiony úrovně 

NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, 

pokud neexistuje klasifikace NUTS, 

rovnocenné oblasti podél všech pozemních 

nebo námořních hranic mezi členskými 

státy a partnerskými zeměmi způsobilými 

v rámci NPP III nebo NDICI. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely nadnárodní spolupráce 

a námořní spolupráce patří mezi regiony 

podporované z EFRR regiony Unie úrovně 

NUTS 2 pokrývající souvislé funkční 

oblasti, popřípadě s přihlédnutím 

k makroregionálním strategiím nebo 

strategiím pro přímořské oblasti. 

1. Pro účely nadnárodní spolupráce 

patří mezi regiony podporované z EFRR 

regiony Unie úrovně NUTS 2 pokrývající 

funkční oblasti, popřípadě s přihlédnutím 

k makroregionálním strategiím nebo 

strategiím pro přímořské oblasti. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Programy Interreg pro nadnárodní 

spolupráci a námořní spolupráci mohou 

zahrnovat: 

Programy Interreg pro nadnárodní 

spolupráci mohou zahrnovat: 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zdroje z EFRR na cíl Evropská 

územní spolupráce (Interreg) činí 

8 430 000 000 EUR z celkových zdrojů 

dostupných pro rozpočtový závazek 

z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na 

programové období 2021–2027 

a stanovených v čl. [102 odst. 1] nařízení 

(EU) [nové nařízení o společných 

ustanoveních]. 

1. Zdroje z EFRR na cíl Evropská 

územní spolupráce (Interreg) činí xx xxx 

xxx xxx EUR z celkových zdrojů 

dostupných pro rozpočtový závazek 

z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na 

programové období 2021–2027 

a stanovených v čl. [102 odst. 1] nařízení 

(EU) [nové nařízení o společných 

ustanoveních]. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Každý členský stát může převést až 

15 % svého finančního přídělu pro každou 

složku 1, 2 a 3 z jedné z těchto složek do 

jiné nebo jiných složek. 

4. Každý členský stát může převést až 

20 % svého finančního přídělu pro každou 

složku 1, 2 a 3 z jedné z těchto složek do 

jiné nebo jiných složek. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme prováděcí akt, v němž 

stanoví víceletý strategický dokument 

pro vnější přeshraniční programy Interreg 

podporované z EFRR a NDICI nebo NPP 

III. Tento prováděcí akt se přijme 

poradním postupem uvedeným v čl. 63 

odst. 2. 

Komise přijme akt v přenesené pravomoci, 

v němž stanoví víceletý strategický 

dokument pro vnější přeshraniční 

programy Interreg podporované z EFRR 

a NDICI nebo NPP III. 

 

Pozměňovací návrh  26 



 

PE627.593v03-00 16/27 AD\1171389CS.docx 

CS 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o programy Interreg 

podporované z EFRR a NDICI, stanoví 

tento prováděcí akt prvky uvedené v čl. 12 

odst. 2 nařízení (EU) [o NDICI]. 

Pokud jde o programy Interreg 

podporované z EFRR a NDICI, stanoví 

tento akt v přenesené pravomoci prvky 

uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) [o 

NDICI]. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé 

vnější přeshraniční programy Interreg za 

předpokladu poskytnutí rovnocenných 

částek z NPP III na přeshraniční spolupráci 

a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle 

příslušného strategického programového 

dokumentu. Tato rovnocennost podléhá 

maximální částce stanovené v legislativním 

aktu o NPP III nebo NDICI. 

Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé 

vnější přeshraniční programy Interreg za 

předpokladu poskytnutí alespoň 

rovnocenných částek z NPP III na 

přeshraniční spolupráci a z NDICI na 

přeshraniční spolupráci podle příslušného 

strategického programového dokumentu. 

Tento příspěvek podléhá maximální částce 

stanovené v legislativním aktu o NPP III 

nebo NDICI. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V letech 2022 a 2023 se roční 

příspěvek z EFRR na vnější přeshraniční 

programy Interreg, pro které nebyl Komisi 

předložen žádný program do 31. března 

daného roku a který nebyl přerozdělen do 

jiného programu předloženého v rámci 

stejné kategorie vnějších přeshraničních 

programů Interreg, přidělí na vnitřní 

přeshraniční programy Interreg, jichž se 

dotčený členský stát nebo dotčené členské 

státy účastní. 

1. V letech 2022 a 2023 se roční 

příspěvek z EFRR na vnější přeshraniční 

programy Interreg, pro které nebyl Komisi 

předložen žádný program do 30. dubna 

daného roku a který nebyl přerozdělen do 

jiného programu předloženého v rámci 

stejné kategorie vnějších přeshraničních 

programů Interreg, přidělí na vnitřní 

přeshraniční programy Interreg, jichž se 

dotčený členský stát nebo dotčené členské 

státy účastní. 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Budou-li k 31. březnu 2024 stále 

existovat vnější přeshraniční programy 

Interreg, které nebyly předloženy Komisi, 

celý příspěvek z EFRR uvedený v čl. 9 

odst. 5 na tyto programy na zbývající léta 

až do roku 2027, který nebyl přerozdělen 

do jiného vnějšího přeshraničního 

programu Interreg rovněž podporovaného 

z NPP III na přeshraniční spolupráci, 

popřípadě NDICI na přeshraniční 

spolupráci, se přidělí na vnitřní 

přeshraniční programy Interreg, jichž se 

dotčený členský stát nebo dotčené členské 

státy účastní. 

2. Budou-li k 30. dubnu 2024 stále 

existovat vnější přeshraniční programy 

Interreg, které nebyly předloženy Komisi, 

celý příspěvek z EFRR uvedený v čl. 9 

odst. 5 na tyto programy na zbývající léta 

až do roku 2027, který nebyl přerozdělen 

do jiného vnějšího přeshraničního 

programu Interreg rovněž podporovaného 

z NPP III na přeshraniční spolupráci, 

popřípadě NDICI na přeshraniční 

spolupráci, se přidělí na vnitřní 

přeshraniční programy Interreg, jichž se 

dotčený členský stát nebo dotčené členské 

státy účastní.  

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V těchto případech se příspěvek z EFRR 

uvedený v odstavci 1, který odpovídá 

dosud nevyčleněným ročním splátkám 

nebo ročním splátkám vyčleněným 

a zrušeným celkově nebo částečně ve 

stejném rozpočtové roce, které dosud 

nebyly přerozděleny do jiného vnějšího 

přeshraničního programu Interreg rovněž 

podporovaného z NPP III na přeshraniční 

spolupráci, popřípadě NDICI na 

přeshraniční spolupráci, přidělí na vnitřní 

přeshraniční programy Interreg, jichž se 

dotčený členský stát nebo dotčené členské 

státy účastní. 

V těchto případech se příspěvek z EFRR 

uvedený v odstavci 1, který odpovídá 

dosud nevyčleněným ročním splátkám 

nebo ročním splátkám vyčleněným 

a zrušeným celkově nebo částečně ve 

stejném rozpočtové roce, které dosud 

nebyly přerozděleny do jiného vnějšího 

přeshraničního programu Interreg rovněž 

podporovaného z NPP III na přeshraniční 

spolupráci, popřípadě NDICI na 

přeshraniční spolupráci, přidělí na vnitřní 

přeshraniční programy Interreg nebo 

programy pro nadnárodní spolupráci, 

jichž se dotčený členský stát nebo dotčené 

členské státy účastní. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Míra spolufinancování na úrovni 

každého programu Interreg není vyšší než 

70 %, pokud není s ohledem na vnější 

přeshraniční programy Interreg nebo 

programy Interreg složky 3 stanoven vyšší 

podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení 

(EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady 

(EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů 

přijatých podle těchto právních předpisů. 

1. Míra spolufinancování na úrovni 

každého programu Interreg není vyšší než 

75 %, pokud není s ohledem na vnější 

přeshraniční programy Interreg nebo 

programy Interreg složky 3 stanoven vyšší 

podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení 

(EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady 

(EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů 

přijatých podle těchto právních předpisů. 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 3 – písm. e a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) podpory přeshraničního dialogu 

mezi kulturami prostřednictvím projektů 

v oblasti kulturní a vzdělávací spolupráce, 

spoluvytváření, mezilidských 

kontaktů, sociálních diskusí, podpory 

zachování a správy společného kulturního 

a jazykového dědictví; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v rámci programů Interreg složek 1 

a 2B: 

a) v rámci programů Interreg složek 1 

a 2: 

 

Pozměňovací návrh  34 



 

AD\1171389CS.docx 19/27 PE627.593v03-00 

 CS 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – písm. ii 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) zvýšení účinnosti veřejné správy 

podporou právní a správní spolupráce 

a spolupráce mezi občany a orgány, 

zejména s cílem vyřešit právní a jiné 

překážky v příhraničních regionech; 

ii) zvýšení účinnosti veřejné správy 

podporou právní a správní spolupráce 

a spolupráce mezi občany, subjekty 

občanské společnosti a orgány, zejména 

s cílem vyřešit právní a jiné překážky 

v příhraničních regionech; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – písm. ii a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iia) posílení bezpečnosti Unie, včetně 

vojenské mobility; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v rámci vnějších přeshraničních 

programů Interreg a programů Interreg 

složek 2 a 3 podporovaných z fondů 

Interreg, kromě činností uvedených 

v písmenech a) a b): budování vzájemné 

důvěry, zejména podporou kontaktů mezi 

lidmi, posilováním udržitelné demokracie 

a podporou subjektů občanské společnosti 

a jejich úlohy v reformních procesech 

a přechodu k demokracii. 

c) v rámci vnějších přeshraničních 

programů Interreg a programů Interreg 

složek 2 a 3 podporovaných z fondů 

Interreg, kromě činností uvedených 

v písmenech a) a b): budování vzájemné 

důvěry a podpora smíření, zejména 

podporou kontaktů mezi lidmi, 

posilováním udržitelné demokracie 

a podporou nezávislých sdělovacích 

prostředků a subjektů občanské 

společnosti a jejich úlohy v reformních 

procesech a přechodu k demokracii; 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. V rámci vnějších přeshraničních 

programů Interreg a programů Interreg 

složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě 

nástroje Unie pro financování vnější 

činnosti rovněž k vnějšímu specifickému 

cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná 

Evropa“, zejména činnostmi v oblasti 

správy překračování hranic a řízení 

mobility a migrace, včetně ochrany 

migrantů. 

5. V rámci vnějších přeshraničních 

programů Interreg a programů Interreg 

složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě 

nástroje Unie pro financování vnější 

činnosti rovněž k vnějšímu specifickému 

cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná 

Evropa“, zejména činnostmi v oblasti 

správy překračování hranic a řízení 

mobility a migrace, včetně ochrany 

migrantů. Kdykoli se použijí prostředky 

z nástrojů vnějšího financování 

na podporu programů Interreg, použijí se 

rovněž cíle vztahující se na dané nástroje 

uvedené v příslušných nařízeních [NPP], 

[NDICI] a [OCTA]. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cíl Evropská územní spolupráce 

(Interreg) se plní prostřednictvím programů 

Interreg v rámci sdíleného řízení 

s výjimkou složky 3, která může být 

prováděna zcela nebo částečně v rámci 

nepřímého řízení, a složky 5, která se 

provádí v rámci přímého nebo nepřímého 

řízení. 

1. Cíl Evropská územní spolupráce 

(Interreg) se plní prostřednictvím programů 

Interreg v rámci sdíleného řízení 

s výjimkou složky 3, která může být 

prováděna zcela nebo částečně v rámci 

nepřímého řízení. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Program Interreg zahrnující podporu Program Interreg zahrnující podporu 
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z nástroje Unie pro financování vnější 

činnosti však předkládá členský stát, 

v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, 

nejpozději šest měsíců poté, co Komise 

přijme příslušný strategický programový 

dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo 

popřípadě podle příslušného základního 

právního aktu jednoho nebo více nástrojů 

Unie pro financování vnější činnosti. 

z nástroje Unie pro financování vnější 

činnosti však předkládá členský stát, 

v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, 

nejpozději devět měsíců poté, co Komise 

přijme příslušný strategický programový 

dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo 

popřípadě podle příslušného základního 

právního aktu jednoho nebo více nástrojů 

Unie pro financování vnější činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každá priorita odpovídá jednomu cíli 

politiky nebo popřípadě jednomu nebo 

oběma specifickým cílům Interreg nebo 

technické pomoci. Priorita odpovídající cíli 

politiky nebo popřípadě jednomu nebo 

oběma specifickým cílům Interreg se 

skládá z jednoho či několika specifických 

cílů. Jednomu cíli politiky nebo 

specifickému cíli Interreg může odpovídat 

více než jedna priorita. 

Každá priorita odpovídá jednomu cíli 

politiky nebo popřípadě jednomu nebo 

oběma specifickým cílům Interreg nebo 

technické pomoci. Priorita odpovídající cíli 

politiky nebo popřípadě jednomu nebo 

oběma specifickým cílům Interreg se 

skládá z jednoho či několika specifických 

cílů. Jednomu cíli politiky nebo 

specifickému cíli Interreg může odpovídat 

více než jedna priorita. Kdykoli se použijí 

prostředky z nástrojů vnějšího 

financování na podporu programů 

Interreg, použijí se rovněž priority 

stanovené pro dané nástroje uvedené 

v příslušných nařízeních [NPP], [NDICI] 

a [OCTA]. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 7 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) stanoví postup zřízení společného 

sekretariátu; 

b) stanoví postup zřízení společného 

sekretariátu a případně postup podpory 

řídících struktur v členských státech nebo 

ve třetích zemích; 
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Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro výběr operací monitorovací výbor nebo 

popřípadě řídicí výbor stanoví a uplatňuje 

kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační 

a transparentní, zajišťují rovnost žen 

a mužů a zohledňují Listinu základních 

práv Evropské unie a zásadu udržitelného 

rozvoje a politiku Unie v oblasti životního 

prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 

odst. 1 SFEU. 

Pro výběr operací monitorovací výbor nebo 

popřípadě řídicí výbor stanoví a uplatňuje 

kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační 

a transparentní, zajišťují rovnost žen 

a mužů a zohledňují Listinu základních 

práv Evropské unie, Evropskou úmluvu 

o lidských právech a zásadu udržitelného 

rozvoje a politiku Unie v oblasti životního 

prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 

odst. 1 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 4 – písm. j a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) zajistí, aby vybrané operace 

uplatňovaly kritéria a postupy, jež jsou 

nediskriminační, zajišťují rovnost žen 

a mužů a zohledňují Listinu základních 

práv Evropské unie, Evropskou úmluvu 

o lidských právech a zásadu udržitelného 

rozvoje a politiku Unie v oblasti životního 

prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 

odst. 1 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Operace Interreg může být 

prováděna v jediné zemi za předpokladu, 

že v žádosti o podporu operace budou 

uvedeny dopady a přínosy pro 

programovou oblast. 

2. Operace Interreg může být 

prováděna v jediné zemi za předpokladu, 

že v žádosti o podporu operace budou 

uvedeny přeshraniční nebo nadnárodní 

dopady a přínosy programu. 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o operace Interreg v rámci 

programů Interreg složky 3, jsou partneři 

z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, 

partnerských zemí nebo ZZÚ povinni 

spolupracovat pouze v rámci tří ze čtyř 

dimenzí uvedených v prvním pododstavci. 

Pokud jde o operace Interreg v rámci 

programů Interreg složky 3 a vnějších 

přeshraničních programů, jsou partneři 

z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, 

partnerských zemí nebo ZZÚ povinni 

spolupracovat pouze v rámci tří ze čtyř 

dimenzí uvedených v prvním pododstavci. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příjemcem fondu malých projektů 

je přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS. 

2. Příjemcem fondu malých projektů 

je přeshraniční právní subjekt, euroregion, 

ESÚS nebo řídicí orgán či existující 

instituce v jedné zemi v souladu 

s dohodou uzavřenou mezi zeměmi nebo 

regiony účastnícími se programu. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 pravidla pro žádosti o projekty a pro 

provádění projektů v rámci programu; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčena pravidla způsobilosti 

stanovená v článcích [57 až 62] nařízení 

(EU) [nové nařízení o společných 

ustanoveních], článcích [4 a 6] nařízení 

(EU) [nový EFRR] nebo v této kapitole, 

včetně aktů přijatých na jejich základě, 

zúčastněné členské státy a popřípadě třetí 

země, partnerské země a ZZÚ stanoví na 

základě společného rozhodnutí 

v monitorovacím výboru pouze dodatečná 

pravidla způsobilosti výdajů programu 

Interreg týkající se kategorií výdajů, na něž 

se tato ustanovení nevztahují. Uvedená 

dodatečná pravidla se týkají programové 

oblasti jako celku. 

Aniž jsou dotčena pravidla způsobilosti 

stanovená v článcích [57 až 62] nařízení 

(EU) [nové nařízení o společných 

ustanoveních], článcích [4 a 6] nařízení 

(EU) [nový EFRR], článku [10] nařízení 

(EU) [o NPP], článku [27] nařízení (EU) 

[o NDICI] nebo v této kapitole, včetně 

aktů přijatých na jejich základě, zúčastněné 

členské státy a popřípadě třetí země, 

partnerské země a ZZÚ stanoví na základě 

společného rozhodnutí v monitorovacím 

výboru pouze dodatečná pravidla 

způsobilosti výdajů programu Interreg 

týkající se kategorií výdajů, na něž se tato 

ustanovení nevztahují. Uvedená dodatečná 

pravidla se týkají programové oblasti jako 

celku.  

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nicméně, pokud program Interreg vybírá 

operace na základě výzvy k předkládání 

návrhů, budou tato dodatečná pravidla 

přijata před zveřejněním první výzvy 

k předkládání návrhů. Ve všech ostatních 

případech se tato dodatečná pravidla 

přijmou před výběrem prvních operací. 

Nicméně, pokud program Interreg vybírá 

operace na základě výzvy k předkládání 

návrhů, budou tato dodatečná pravidla 

přijata před zveřejněním každé výzvy 

k předkládání návrhů. Ve všech ostatních 

případech se tato dodatečná pravidla 

přijmou před výběrem prvních operací. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 44 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. S ohledem na program Interreg 

v rámci složky 2B nebo v rámci složky 1, 

pokud v rámci druhé zmiňované složky 

program pokrývá dlouhé hranice 

5. S ohledem na program Interreg 

v rámci složky 1, pokud v rámci této 

složky program pokrývá hranice 

s různorodými problémy a potřebami 
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s různorodými problémy a potřebami 

v oblasti rozvoje, mohou členské státy 

a popřípadě třetí země, partnerské země 

a ZZÚ účastnící se programu Interreg 

definovat podprogramové oblasti. 

v oblasti rozvoje, mohou členské státy 

a popřípadě třetí země, partnerské země 

a ZZÚ účastnící se programu Interreg 

definovat podprogramové oblasti. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 45 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Pokud řídicí orgán neprovádí 

kontroly podle čl. 68 odst. 1 písm. a) 

nařízení (EU) (nové nařízení o společných 

ustanoveních) v celé programové oblasti, 

určí každý členský stát subjekt nebo osobu 

odpovědnou za provádění takovýchto 

kontrol u příjemců na svém území. 
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