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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o osobitných ustanoveniach pre cieľ Európska územná 

spolupráca (Interreg) podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších 

finančných nástrojov, vydaný 29. mája 2018, obsahuje podstatné zmeny celkovej štruktúry 

územnej spolupráce, ako aj budúcich programov cezhraničnej spolupráce.  

Prvou významnou zmenou je návrh Komisie na reorganizáciu oblastí spolupráce okrem iného 

sústredením cezhraničnej spolupráce na pozemné hranice a začlenením cezhraničnej spolupráce 

na námorných hraniciach do rozšírenej zložky „nadnárodná spolupráca a námorná spolupráca“. 

Spravodajca sa domnieva, že by to ohrozilo súčasné a budúce námorné cezhraničné programy, 

najmä tie v oblasti Stredozemného mora. Cieľom iniciatívy Interreg by malo byť vytvorenie 

pevných spojení a posilnenie partnerstiev medzi susednými krajinami, ktoré majú spoločné 

pozemné alebo námorné hranice. Osobitne dôležité je to v prípade programov v oblasti 

Stredozemného mora, v ktorých investície do partnerských krajín a ich stability znamenajú aj 

investície do bezpečnosti a stability Európskej únie. Spravodajca preto navrhuje zmeny s 

cieľom opätovne zaviesť cezhraničné programy námornej spolupráce, a to aj v prípade, že 

neexistuje žiadne pevné spojenie po mori, a preto upravuje pridelené prostriedky v prospech 

zložky 1.  

Druhou relevantnou zmenou navrhovanou v rámci návrhu nariadenia o iniciatíve Interreg je 

návrh na uplatňovanie spoločného súboru pravidiel pre vnútornú spoluprácu medzi členskými 

štátmi, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a nečlenskými krajinami EÚ. Pravidlá 

stanovené v nariadení o iniciatíve Interreg budú mať teda dosah aj na programy cezhraničnej 

spolupráce spolufinancované z vonkajších finančných nástrojov EÚ, ako sú Nástroj susedstva 

a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III).  

Ide o významnú zmenu v porovnaní so súčasným obdobím 2014 – 2020, v rámci ktorej sa 

vonkajšie programy cezhraničnej spolupráce riadia osobitnými vykonávacími nariadeniami. 

Spravodajca navrhuje, aby sa vždy, keď sa vonkajšie finančné nástroje využívajú na 

spolufinancovanie programov v rámci iniciatívy Interreg, ich ciele a priority, ako sa uvádza v 

príslušných nariadeniach, plne zohľadnili a výslovne uviedli v nariadení o iniciatíve Interreg. 

Návrh nariadenia o iniciatíve Interreg už konkretizuje podiely finančného krytia z nástrojov 

IPA III a NDICI, ktoré sa majú poskytnúť na programy v rámci iniciatívy Interreg. V záujme 

väčšej flexibility spravodajca navrhuje, aby sa odstránili číselné údaje a namiesto toho sa 

doplnili odkazy na nariadenia o nástrojoch IPA III a NDICI, a očakáva, že marže sa stanovia v 

týchto príslušných nariadeniach. 

Zatiaľ čo úsilie o zjednodušenie a maximalizáciu synergií medzi rôznymi fondmi je vítané, 

spravodajca sa domnieva, že by sa nemalo zabúdať na hlavný účel vonkajších finančných 

nástrojov. V tejto súvislosti preto navrhuje zmeny a uvádza, že vonkajšia cezhraničná 

spolupráca podľa nariadenia o iniciatíve Interreg by mala dopĺňať programy cezhraničnej 

spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nástroj predvstupovej pomoci a nástroj susedstva. Pomoc z 

nástroja predvstupovej pomoci by mala naďalej podporovať úsilie jej prijímateľov o prehĺbenie 

regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, 

a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Pokiaľ ide o pomoc z nástroja NDICI, 

EÚ by mala naďalej rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor 

prosperity a dobrého susedstva na základe cieľov a zásad vonkajšej činnosti Únie.  
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Spravodajca takisto tvrdí, že by sa mala umožniť väčšia flexibilita pri predkladaní 

programových dokumentov v prípade účasti partnerských krajín, keďže zo skúseností vyplýva, 

že potrebujú viac času, pretože ich postupy nie sú rovnocenné s postupmi v členských štátoch 

EÚ. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal 

do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) V článku 176 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa 

stanovuje, že zámerom Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 

je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne 

rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a 

podľa článku 174 druhého a tretieho 

odseku ZFEÚ má EFRR prispievať k 

zmenšovaniu rozdielov medzi úrovňami 

rozvoja rôznych regiónov a k znižovaniu 

zaostávania najviac znevýhodnených 

regiónov, medzi ktorými by sa mala 

osobitná pozornosť venovať určitým 

kategóriám regiónov v rámci 

cezhraničných regiónov, ktoré sú výslovne 

uvedené. 

(1) V článku 176 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa 

stanovuje, že zámerom Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) 

je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne 

rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a 

podľa článku 174 druhého a tretieho 

odseku ZFEÚ má EFRR prispievať k 

zmenšovaniu rozdielov medzi úrovňami 

rozvoja rôznych regiónov a k znižovaniu 

zaostávania najviac znevýhodnených 

regiónov, medzi ktorými by sa mala 

osobitná pozornosť venovať určitým 

kategóriám regiónov v rámci vidieckych 

oblastí, oblastí zasiahnutých zmenami v 

priemysle a regiónov, ktoré sú závažne a 

trvalo znevýhodnené prírodnými alebo 

demografickými podmienkami, ako sú 

najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 

hustotou obyvateľstva a ostrovné, 

cezhraničné a horské regióny, ktoré sú 

výslovne uvedené. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu (2) Nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje 

ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a 

niektoré ďalšie fondy, a nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové 

EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa 

špecifických cieľov a rozsahu podpory 

EFRR. Je potrebné prijať osobitné 

ustanovenia pre cieľ Európska územná 

spolupráca (Interreg) v prípadoch 

cezhraničnej spolupráce jedného alebo 

viacerých členských štátov, pokiaľ ide o 

účinné programovanie vrátane ustanovení 

o technickej pomoci, monitorovaní, 

hodnotení, komunikácii a informovaní, 

oprávnenosti, riadení a kontrole, ako aj o 

finančnom riadení. 

a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje 

ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a 

niektoré ďalšie fondy, a nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové 

EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa 

špecifických cieľov a rozsahu podpory 

EFRR. Je potrebné prijať osobitné 

ustanovenia pre cieľ Európska územná 

spolupráca (Interreg) v prípadoch 

cezhraničnej spolupráce jedného alebo 

viacerých členských štátov a jednej alebo 

viacerých krajín, alebo iných území mimo 

Únie, pokiaľ ide o účinné programovanie 

vrátane ustanovení o technickej pomoci, 

monitorovaní, hodnotení, komunikácii a 

informovaní, oprávnenosti, riadení a 

kontrole, ako aj o finančnom riadení. 

__________________ __________________ 

21 [Odkaz] 21 [Odkaz]  

22 [Odkaz] 22 [Odkaz] 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) S cieľom podporiť harmonický 

rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach 

by EFRR mal v rámci cieľa Európska 

územná spolupráca (Interreg) podporovať 

cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a 

medziregionálnu spoluprácu, ako aj 

spoluprácu najvzdialenejších regiónov. 

(3) S cieľom posilniť prosperitu a 

podporiť harmonický rozvoj územia Únie 

na rôznych úrovniach by EFRR mal v 

rámci cieľa Európska územná spolupráca 

(Interreg) podporovať cezhraničnú, 

nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, 

ako aj spoluprácu najvzdialenejších 

regiónov. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Cezhraničná spolupráca by mala 

byť zameraná na riešenie spoločne 

identifikovaných výziev v pohraničných 

regiónoch, a jej cieľom by malo byť 

využitie existujúceho potenciálu rastu v 

pohraničných oblastiach, ako sa spomína 

aj v oznámení Komisie „Podpora rastu a 

súdržnosti v pohraničných regiónoch 

EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o 

pohraničných regiónoch“). Z toho 

vyplýva, že zložka cezhraničnej spolupráce 

by sa mala obmedziť na spoluprácu na 

pozemných hraniciach a cezhraničná 

spolupráca na námorných hraniciach by 

sa mala začleniť do zložky nadnárodnej 

spolupráce. 

(4) Cezhraničná spolupráca by mala 

byť zameraná na riešenie spoločne 

identifikovaných výziev v pohraničných 

regiónoch s pozemnou alebo námornou 

hranicou a jej cieľom by malo byť využitie 

existujúceho potenciálu rastu v 

pohraničných oblastiach. Z toho vyplýva, 

že zložka cezhraničnej spolupráce by mala 

zahŕňať spoluprácu na pozemných alebo 

námorných hraniciach a v rámci 

cezhraničnej spolupráce by sa mali 

podporovať regióny nachádzajúce sa na 

pozemných alebo námorných hraniciach. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Zložka cezhraničnej spolupráce by 

mala zahŕňať aj spoluprácu medzi jedným 

alebo viacerými členskými štátmi a jednou 

alebo viacerými krajinami, resp. inými 

územiami mimo Únie. Pokrytie vnútornej 

a vonkajšej cezhraničnej spolupráce týmto 

nariadením by malo v porovnaní s 

programovým obdobím 2014 – 2020 viesť 

k významnému zjednodušeniu a 

racionalizácii platných ustanovení pre 

orgány zodpovedné za programy v 

členských štátoch a pre partnerské orgány a 

prijímateľov mimo Únie. 

(5) Zložka cezhraničnej spolupráce by 

mala zahŕňať aj spoluprácu medzi jedným 

alebo viacerými členskými štátmi a jednou 

alebo viacerými tretími krajinami. 

Pokrytie vnútornej a vonkajšej 

cezhraničnej spolupráce týmto nariadením 

by malo v porovnaní s programovým 

obdobím 2014 – 2020 viesť k významnému 

zjednodušeniu a racionalizácii platných 

ustanovení pre orgány zodpovedné za 

programy v členských štátoch a pre 

partnerské orgány a prijímateľov mimo 

Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Vonkajšia cezhraničná spolupráca 

v rámci tohto nariadenia by v žiadnom 

prípade nemala nahrádzať, ale skôr 

dopĺňať programy cezhraničnej 

spolupráce, na ktoré sa vzťahuje 

nariadenie (EÚ) .../... [nariadenie o IPA 

III] a nariadenie (EÚ) .../... [nariadenie o 

NDICI], najmä úsilie príjemcov o 

posilnenie regionálnej, makroregionálnej 

a cezhraničnej spolupráce.  

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Mali by sa stanoviť objektívne 

kritériá na určovanie oprávnených 

regiónov a oblastí. Na uvedený účel by 

malo určovanie oprávnených regiónov a 

oblastí na úrovni Únie vychádzať zo 

spoločného systému klasifikácie regiónov 

ustanoveného nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326. 

(9) Mali by sa stanoviť objektívne 

kritériá na určovanie oprávnených 

regiónov a oblastí. Na uvedený účel by 

malo určovanie oprávnených regiónov a 

oblastí na úrovni Únie vychádzať zo 

spoločného systému klasifikácie regiónov 

ustanoveného nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326. V 

prípade programov iniciatívy Interreg za 

účasti tretích krajín by sa pri absencii 

nomenklatúry územných jednotiek pre 

štatistické účely (NUTS) mali uplatňovať 

rovnocenné oblasti oprávnené podľa 

nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o IPA 

III] a nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o 

NDICI]. 

__________________ __________________ 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 

zostavení spoločnej nomenklatúry 

územných jednotiek na štatistické účely 

(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1). 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o 

zostavení spoločnej nomenklatúry 

územných jednotiek na štatistické účely 

(NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1). 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Je potrebné naďalej podporovať 

alebo podľa potreby zavádzať spoluprácu 

vo všetkých jej rozmeroch so susednými 

krajinami Únie, keďže takáto spolupráca je 

dôležitým nástrojom regionálnej politiky a 

mala by byť na prospech regiónom 

členských štátov susediacim s tretími 

krajinami. Na tento účel by mali EFRR a 

vonkajšie finančné nástroje Únie, ako sú 

IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať 

programy cezhraničnej spolupráce, 

nadnárodnej spolupráce, námornej 

spolupráce a spolupráce najvzdialenejších 

regiónov, ako aj medziregionálnej 

spolupráce. Podpora z EFRR a z 

vonkajších finančných nástrojov Únie by 

mala vychádzať zo zásady reciprocity a 

proporcionality. No v prípade IPA III-CBC 

a NDICI-CBC by sa mala podpora z EFRR 

doplniť o prinajmenšom rovnaké sumy z 

nástrojov IPA III-CBC NDICI-CBC, a to 

do maximálnej výšky stanovenej v 

príslušnom právnom akte, čo znamená až 

do výšky 3 % finančného krytia v rámci 

nástroja IPA III a až do výšky 4 % 

finančného krytia geografického 

programu susedstva v súlade s článkom 4 

ods. 2 písm. a) NDICI. 

(10) Je potrebné naďalej podporovať 

alebo podľa potreby zavádzať spoluprácu 

vo všetkých jej rozmeroch so susednými 

krajinami Únie, keďže takáto spolupráca je 

dôležitým nástrojom regionálnej politiky a 

mala by byť na prospech regiónom 

členských štátov susediacim s tretími 

krajinami. Na tento účel by mali EFRR a 

vonkajšie finančné nástroje Únie, ako sú 

IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať 

programy cezhraničnej spolupráce, 

nadnárodnej spolupráce a spolupráce 

najvzdialenejších regiónov, ako aj 

medziregionálnej spolupráce. Podpora z 

EFRR a z vonkajších finančných nástrojov 

Únie by mala vychádzať zo zásady 

reciprocity a proporcionality. V prípade 

IPA III-CBC a NDICI-CBC by sa mala 

podpora z EFRR doplniť o prinajmenšom 

rovnaké sumy z nástrojov IPA III-CBC 

NDICI-CBC podľa ustanovení uvedených 

v príslušnom právnom akte, čo znamená v 

článku [9] nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) .../... [nariadenie 

o IPA III] a článku [18] nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... 

[nariadenie o NDICI]. 

__________________ __________________ 

27 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa 

ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci 

(Ú. v. EÚ L xx, s. y). 

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) .../... z ..., ktorým sa ustanovuje 

Nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L 

xx, s. y). 

28 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa 

ustanovuje nástroj susedskej, rozvojovej a 

medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, 

s. y). 

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) .../... z ..., ktorým sa ustanovuje 

Nástroj susedstva a rozvojovej a 

medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, 

s. y). 

29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX 

o pridružení zámorských krajín a území 

29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX 

o pridružení zámorských krajín a území 
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k Európskej únii vrátane vzťahov medzi 

Európskou úniou na jednej strane a 

Grónskom a Dánskym kráľovstvom na 

strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y). 

k Európskej únii vrátane vzťahov medzi 

Európskou úniou na jednej strane a 

Grónskom a Dánskym kráľovstvom na 

strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y). 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Pomoc z nástroja IPA III by sa 

mala zameriavať najmä na pomoc 

prijímateľom IPA pri posilňovaní 

demokratických inštitúcií a právneho 

štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, 

dodržiavaní základných práv a podpore 

rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho 

začlenenia a nediskriminácie. Účelom 

pomoci z nástroja IPA by mala byť naďalej 

podpora úsilia prijímateľov IPA o 

prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a 

cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie 

územného rozvoja, a to aj prostredníctvom 

vykonávania makroregionálnych stratégií 

Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala 

riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácia a 

riadenia hraníc, mal by sa zabezpečiť 

prístup k medzinárodnej ochrane, výmena 

príslušných informácií, zlepšenie 

hraničných kontrol a hľadať spoločné 

úsilie v boji proti neregulárnej migrácii a 

prevádzačstvu. 

(11) Účelom pomoci z nástroja IPA by 

mala byť naďalej podpora úsilia 

prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, 

makroregionálnej a cezhraničnej 

spolupráce, ako aj posilnenie územného 

rozvoja, a to aj prostredníctvom 

vykonávania makroregionálnych stratégií 

Únie, a plnenie cieľov a priorít 

vymedzených v článku [3] a prílohách II a 

III k nariadeniu IPA [IPA III]. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Pokiaľ ide o pomoc z nástroja 

INDICI, Únia by mala rozvíjať osobitné 

vzťahy so susednými krajinami s cieľom 

vytvoriť priestor prosperity a dobrého 

susedstva, ktorý je založený na hodnotách 

(12) Pokiaľ ide o pomoc z nástroja 

NDICI, Únia by mala rozvíjať osobitné 

vzťahy so susednými krajinami s cieľom 

vytvoriť priestor prosperity a dobrého 

susedstva, ktorý je založený na cieľoch a 
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Únie a charakterizovaný blízkymi a 

mierovými vzťahmi založenými na 

spolupráci. Týmto nariadením a nástrojom 

NDICI by sa preto mali podporiť vnútorné 

a vonkajšie aspekty príslušných 

makroregionálnych stratégií. Uvedené 

iniciatívy sú strategicky dôležité a 

ponúkajú zmysluplné politické rámce pre 

prehlbovanie vzťahov s partnerskými 

krajinami a medzi nimi na základe zásad 

vzájomného skladania účtov, spoločnej 

zodpovednosti za vlastné záležitosti a 

zodpovedného prístupu. 

zásadách vonkajšej činnosti Únie 

stanovených v článku 3 ods. 5, článku 8, 

článku 21 Zmluvy o Európskej únii a 

článku 208 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, najmä zásadách 

demokracie, právneho štátu a 

dodržiavania ľudských práv a základných 

slobôd, z ktorých vychádza, 

prostredníctvom dialógu a spolupráce s 

partnerskými krajinami a regiónmi. 

Týmto nariadením a nástrojom NDICI by 

sa preto mali podporiť vnútorné a 

vonkajšie aspekty príslušných 

makroregionálnych stratégií a plniť ciele a 

priority vymedzené v článku [3] a 

prílohách II a III k nariadeniu o NDICI. 

Uvedené iniciatívy sú strategicky dôležité a 

ponúkajú zmysluplné politické rámce pre 

prehlbovanie vzťahov s partnerskými 

krajinami a medzi nimi na základe zásad 

vzájomného skladania účtov, spoločnej 

zodpovednosti za vlastné záležitosti a 

zodpovedného prístupu. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Je potrebné určiť zdroje alokované 

na každú z jednotlivých zložiek programov 

Interreg, a to vrátane podielu každého 

členského štátu na celkových sumách 

určených na cezhraničnú, nadnárodnú, 

námornú, medziregionálnu spoluprácu a 

spoluprácu najvzdialenejších regiónov, 

potenciál flexibility medzi týmito zložkami 

dostupný pre členské štáty. V porovnaní s 

programovým obdobím 2014 – 2020 by sa 

mal podiel cezhraničnej spolupráce 

znížiť, zatiaľ čo podiel nadnárodnej a 

námornej spolupráce by sa mal vzhľadom 

na integráciu námornej spolupráce 

zvýšiť, a mala by sa vytvoriť nová zložka 

spolupráce najvzdialenejších regiónov. 

(15) Je potrebné určiť zdroje alokované 

na každú z jednotlivých zložiek programov 

Interreg, a to vrátane podielu každého 

členského štátu na celkových sumách 

určených na cezhraničnú, nadnárodnú, 

námornú, medziregionálnu spoluprácu a 

spoluprácu najvzdialenejších regiónov, 

potenciál flexibility medzi týmito zložkami 

dostupný pre členské štáty. 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Vzhľadom na účasť viacerých 

členských štátov a s tým súvisiace vyššie 

administratívne náklady, najmä na kontrolu 

a preklady, by mal byť strop výdavkov na 

technickú pomoc vyšší ako ich strop 

stanovený pre cieľ Investovanie do 

zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť 

vyššie administratívne náklady by mali byť 

členské štáty nabádané k tomu, aby 

znižovali administratívnu záťaž súvisiacu s 

vykonávaním spoločných projektov vždy, 

keď je to možné. Okrem toho by sa na 

programy Interreg s obmedzenou podporou 

z Únie alebo na externé programy 

cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť 

určitá minimálna suma na technickú 

pomoc, ktorou by sa zabezpečilo 

dostatočné financovanie efektívnych 

činností v oblasti technickej pomoci. 

(24) Vzhľadom na účasť viacerých 

členských štátov a jednej alebo viacerých 

tretích krajín a s tým súvisiace vyššie 

administratívne náklady, najmä na kontrolu 

a preklady, by mal byť strop výdavkov na 

technickú pomoc vyšší ako ich strop 

stanovený pre cieľ Investovanie do 

zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť 

vyššie administratívne náklady by mali byť 

členské štáty nabádané k tomu, aby 

znižovali administratívnu záťaž súvisiacu s 

vykonávaním spoločných projektov vždy, 

keď je to možné. Okrem toho by sa na 

programy Interreg s obmedzenou podporou 

z Únie alebo na externé programy 

cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť 

určitá minimálna suma na technickú 

pomoc, ktorou by sa zabezpečilo 

dostatočné financovanie efektívnych 

činností v oblasti technickej pomoci. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky pre schvaľovanie alebo zmeny 

programov Interreg by sa mali na Komisiu 

preniesť vykonávacie právomoci. Externé 

programy cezhraničnej spolupráce by sa 

však mali v odôvodnených prípadoch 

riadiť postupmi výboru zriadeného podľa 

nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a 

[nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé 

rozhodnutie o schválení týchto programov. 

(35)  Na Komisiu by sa mala delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, pokiaľ ide o schvaľovanie 

alebo zmenu programov Interreg 

prostredníctvom viacročného 

strategického dokumentu. Externé 

programy cezhraničnej spolupráce by sa 

však mali v odôvodnených prípadoch 

riadiť postupmi stanovenými podľa 

nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a 
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[nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé 

rozhodnutie o schválení týchto programov. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) vnútorná cezhraničná spolupráca 

medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 

s pozemnou hranicou medzi dvoma alebo 

viacerými členskými štátmi alebo medzi 

susediacimi pohraničnými regiónmi s 

pozemnou hranicou medzi najmenej 

jedným členským štátom a jednou alebo 

viacerými tretími krajinami uvedenými v 

článku 4 ods. 3 alebo 

a) vnútorná cezhraničná spolupráca 

medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 

s pozemnou alebo námornou hranicou 

medzi dvoma alebo viacerými členskými 

štátmi alebo medzi susediacimi 

pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo 

námornou hranicou medzi najmenej 

jedným členským štátom a jednou alebo 

viacerými tretími krajinami uvedenými v 

článku 4 ods. 3, alebo 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) vonkajšia cezhraničná spolupráca 

medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 

s pozemnou hranicou medzi najmenej 

jedným členským štátom a jednou alebo 

viacerými týmito stranami: 

b) vonkajšia cezhraničná spolupráca 

medzi susediacimi pohraničnými regiónmi 

s pozemnou alebo námornou hranicou 

medzi najmenej jedným členským štátom a 

jednou alebo viacerými týmito stranami: 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) nadnárodná a námorná spolupráca 

v rámci väčších nadnárodných území alebo 

(2) nadnárodná spolupráca v rámci 

väčších nadnárodných území alebo v okolí 
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v okolí morských oblastí, do ktorej sú 

zapojení národní, regionálni a miestni 

programoví partneri v členských štátoch, 

tretích krajinách a partnerských krajinách a 

v Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu 

mieru územnej integrácie týchto území 

(ďalej len „zložka 2“; ak sa týka len 

nadnárodnej spolupráce, používa sa 

„zložka 2A“; ak sa týka len námornej 

spolupráce, používa sa „zložka 2B“); 

morských oblastí, do ktorej sú zapojení 

národní, regionálni a miestni programoví 

partneri v členských štátoch, tretích 

krajinách a partnerských krajinách a v 

Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru 

územnej integrácie týchto území; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V prípade cezhraničnej spolupráce 

sú regiónmi podporovanými z EFRR 

regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž 

všetkých vnútorných a vonkajších 

pozemných hraníc s tretími alebo 

partnerskými krajinami. 

1. V prípade cezhraničnej spolupráce 

sú regiónmi podporovanými z EFRR 

regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž 

všetkých vnútorných a vonkajších 

pozemných alebo námorných hraníc s 

tretími alebo partnerskými krajinami. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V rámci cezhraničnej spolupráce sa 

podporia aj regióny na námorných 

hraniciach, ktoré majú medzi sebou na 

mori pevné spojenie. 

2. V rámci cezhraničnej spolupráce sa 

podporia aj regióny na námorných 

hraniciach, ktoré majú medzi sebou po 

mori pevné spojenia alebo iné stabilné 

kultúrne, historické a dopravné spojenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Programy Interreg v oblasti 

vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu 

zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a 

Spojeného kráľovstva, ktoré sú 

ekvivalentné regiónom na úrovni 3 NUTS, 

ako aj Lichtenštajnsko, Andorru a 

Monako. 

3. Programy Interreg v oblasti 

vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu 

zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a 

Spojeného kráľovstva, ktoré sú 

ekvivalentné regiónom na úrovni 3 NUTS, 

ako aj Lichtenštajnsko, Andorru, Monako 

a San Maríno. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prípade vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce sú regiónmi podporovanými z 

nástrojov IPA III alebo NDICI regióny 

príslušných partnerských krajín na úrovni 3 

NUTS a ak klasifikácia NUTS neexistuje, 

porovnateľné oblasti pozdĺž všetkých 

pozemných hraníc medzi členskými štátmi 

a partnerskými krajinami oprávnenými 

podľa nástrojov IPA III alebo NDICI. 

4. V prípade vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce sú regiónmi podporovanými z 

nástrojov IPA III alebo NDICI regióny 

príslušných partnerských krajín na úrovni 3 

NUTS a ak klasifikácia NUTS neexistuje, 

porovnateľné oblasti pozdĺž všetkých 

pozemných a námorných hraníc medzi 

členskými štátmi a partnerskými krajinami 

oprávnenými podľa nástrojov IPA III alebo 

NDICI. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V prípade nadnárodnej a námornej 

spolupráce sú regiónmi podporovanými z 

EFRR regióny Únie na úrovni 2 NUTS 

pokrývajúce susediace funkčné oblasti, 

pričom sa v relevantných prípadoch 

zohľadnia makroregionálne stratégie a 

stratégie pre morské oblasti. 

1. V prípade nadnárodnej spolupráce 

sú regiónmi podporovanými z EFRR 

regióny Únie na úrovni 2 NUTS 

pokrývajúce funkčné oblasti, pričom sa v 

relevantných prípadoch zohľadnia 

makroregionálne stratégie alebo stratégie 

pre morské oblasti. 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Programy Interreg v oblasti nadnárodnej a 

námornej spolupráce môžu zahŕňať: 

Programy Interreg v oblasti nadnárodnej 

spolupráce môžu zahŕňať: 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Zdroje z EFRR na cieľ Európska 

územná spolupráca (Interreg) predstavujú 

8 430 000 000 EUR z celkových 

prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na 

rozpočtové záväzky z EFRR, ESF+ a 

Kohézneho fondu na programové obdobie 

2021 – 2027 a ktoré sú stanovené v článku 

[102 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU]. 

1. Zdroje z EFRR na cieľ Európska 

územná spolupráca (Interreg) predstavujú 

xx xxx xxx xxx EUR z celkových 

prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na 

rozpočtové záväzky z EFRR, ESF+ a 

Kohézneho fondu na programové obdobie 

2021 – 2027 a ktoré sú stanovené v článku 

[102 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové VN]. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Každý členský štát môže presunúť 

maximálne 15 % svojich finančných 

alokácií pre každú zo zložiek 1, 2 a 3 z 

jednej z týchto zložiek na jednu alebo viac 

ostatných. 

4. Každý členský štát môže presunúť 

maximálne 20 % svojich finančných 

alokácií pre každú zo zložiek 1, 2 a 3 z 

jednej z týchto zložiek na jednu alebo viac 

ostatných. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom 

stanoví viacročný strategický dokument 

týkajúci sa programov Interreg v oblasti 

vonkajšej cezhraničnej spolupráce 

financovaných z EFRR a NDICI alebo IPA 

III. Uvedený vykonávací akt sa prijme v 

súlade s konzultačným postupom podľa 

článku 63 ods. 2. 

Komisia prijme delegovaný akt, v ktorom 

stanoví viacročný strategický dokument 

týkajúci sa programov Interreg v oblasti 

vonkajšej cezhraničnej spolupráce 

financovaných z EFRR a NDICI alebo IPA 

III. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o programy Interreg 

podporované z EFRR a NDICI, v 

uvedenom vykonávacom akte sa stanovia 

prvky podľa článku 12 ods. 2 nariadenia 

(EÚ) [NDICI]. 

Pokiaľ ide o programy Interreg 

podporované z EFRR a NDICI, v 

uvedenom delegovanom akte sa stanovia 

prvky podľa článku 12 ods. 2 nariadenia 

(EÚ) [NDICI]. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy 

Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce poskytne pod podmienkou, že z 

nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa 

poskytne ekvivalentná suma v súlade s 

príslušným strategickým programovým 

dokumentom. Maximálna výška uvedenej 

ekvivalentnej sumy je stanovená v 

legislatívnom akte o IPA III alebo 

legislatívnom akte o NDICI. 

Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy 

Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce poskytne pod podmienkou, že z 

nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa 

poskytne aspoň ekvivalentná suma v 

súlade s príslušným strategickým 

programovým dokumentom. Maximálna 

výška tohto príspevku je stanovená v 

legislatívnom akte o IPA III alebo 

legislatívnom akte o NDICI. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V rokoch 2022 a 2023 sa ročný 

príspevok z EFRR na programy Interreg v 

oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, 

ktoré neboli predložené Komisii do 31. 

marca príslušného roku a ktoré neboli 

realokované na iný schválený program v 

rámci rovnakej kategórie programov 

Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce, pridelí na programy Interreg v 

oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce, 

na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský 

štát alebo dotknuté členské štáty. 

1. V rokoch 2022 a 2023 sa ročný 

príspevok z EFRR na programy Interreg v 

oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, 

ktoré neboli predložené Komisii do 30. 

apríla príslušného roku a ktoré neboli 

realokované na iný schválený program v 

rámci rovnakej kategórie programov 

Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce, pridelí na programy Interreg v 

oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce, 

na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský 

štát alebo dotknuté členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak budú k 31. marcu 2024 ešte 

existovať programy Interreg v oblasti 

vonkajšej cezhraničnej spolupráce, ktoré 

neboli predložené Komisii, celý príspevok 

z EFRR uvedený v článku 9 ods. 5 na tieto 

programy na zostávajúce roky do roku 

2027, ktorý nebol realokovaný na iný 

program Interreg v oblasti vonkajšej 

cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z 

nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, 

sa alokuje na programy Interreg v oblasti 

vnútornej cezhraničnej spolupráce, na 

ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát 

alebo dotknuté členské štáty. 

2. Ak budú k 30. aprílu 2024 ešte 

existovať programy Interreg v oblasti 

vonkajšej cezhraničnej spolupráce, ktoré 

neboli predložené Komisii, celý príspevok 

z EFRR uvedený v článku 9 ods. 5 na tieto 

programy na zostávajúce roky do roku 

2027, ktorý nebol realokovaný na iný 

program Interreg v oblasti vonkajšej 

cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z 

nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, 

sa alokuje na programy Interreg v oblasti 

vnútornej cezhraničnej spolupráce, na 

ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát 

alebo dotknuté členské štáty.  

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V takýchto prípadoch sa príspevok z EFRR 

uvedený v odseku 1, ktorý zodpovedá 

V takýchto prípadoch sa príspevok z EFRR 

uvedený v odseku 1, ktorý zodpovedá 
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dosiaľ nezaviazaným ročným splátkam 

alebo viazaným ročným splátkam, ktorých 

viazanosť sa počas dotknutého 

rozpočtového roka celkom alebo čiastočne 

zrušila a ktoré neboli realokované na iný 

program Interreg v oblasti vonkajšej 

cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z 

nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, 

alokuje na programy Interreg v oblasti 

vnútornej cezhraničnej spolupráce, na 

ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát 

alebo dotknuté členské štáty. 

dosiaľ nezaviazaným ročným splátkam 

alebo viazaným ročným splátkam, ktorých 

viazanosť sa počas dotknutého 

rozpočtového roka celkom alebo čiastočne 

zrušila a ktoré neboli realokované na iný 

program Interreg v oblasti vonkajšej 

cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z 

nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, 

alokuje na programy Interreg v oblasti 

vnútornej cezhraničnej spolupráce alebo 

programy nadnárodnej spolupráce, na 

ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát 

alebo dotknuté členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Miera spolufinancovania na úrovni 

každého programu Interreg nesmie byť 

vyššia než 70 %, pokiaľ sa v súvislosti s 

programom Interreg v oblasti vonkajšej 

cezhraničnej spolupráce alebo zložkou 3 v 

nariadení (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo 

rozhodnutí Rady [OCTP] alebo v 

akomkoľvek akte prijatom na ich základe 

nestanoví vyšší percentuálny podiel. 

1. Miera spolufinancovania na úrovni 

každého programu Interreg nesmie byť 

vyššia než 75 %, pokiaľ sa v súvislosti s 

programom Interreg v oblasti vonkajšej 

cezhraničnej spolupráce alebo zložkou 3 v 

nariadení (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo 

rozhodnutí Rady [OCTP] alebo v 

akomkoľvek akte prijatom na ich základe 

nestanoví vyšší percentuálny podiel. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 3 – písmeno e a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) propagovaním medzikultúrneho 

cezhraničného dialógu prostredníctvom 

projektov v oblasti kultúrnej a vzdelávacej 

spolupráce, spolutvorby, medziľudských 

výmen a spoločenskej diskusie, ako aj 

podpory zachovania a riadenia 
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spoločného kultúrneho a jazykového 

dedičstva; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) v rámci zložiek 1 a 2B programov 

Interreg: 

a) v rámci zložiek 1 a 2 programov 

Interreg: 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) zvýšením efektivity verejnej správy 

podporou právnej a administratívnej 

spolupráce a spolupráce medzi občanmi a 

inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie 

právnych a iných prekážok v pohraničných 

regiónoch; 

ii) zvýšením efektivity verejnej správy 

podporou právnej a administratívnej 

spolupráce a spolupráce medzi občanmi, 

aktérmi občianskej spoločnosti a 

inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie 

právnych a iných prekážok v pohraničných 

regiónoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – bod ii a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iia) zvýšením bezpečnosti Únie vrátane 

vojenskej mobility; 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) v rámci vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce a zložiek 2 a 3 programov 

Interreg podporovaných z fondov Interreg 

okrem podmienok uvedených v písmenách 

a) a b) navyše aj: budovaním vzájomnej 

dôvery, najmä propagáciou akcií „ľudia 

ľuďom“, posilňovaním udržateľnej 

demokracie a podporou aktérov občianskej 

spoločnosti a ich úlohy v reformných 

procesoch a pri prechode k demokracii; 

c) v rámci vonkajšej cezhraničnej 

spolupráce a zložiek 2 a 3 programov 

Interreg podporovaných z fondov Interreg 

okrem podmienok uvedených v 

písmenách a) a b) navyše aj: budovaním 

vzájomnej dôvery a podporovaním 

zmierenia, najmä propagáciou akcií „ľudia 

ľuďom“, posilňovaním udržateľnej 

demokracie a podporou nezávislých médií 

a aktérov občianskej spoločnosti a ich 

úlohy v reformných procesoch a pri 

prechode k demokracii; 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V rámci cezhraničnej spolupráce a 

zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z 

EFRR a prípadne aj z vonkajších 

finančných nástrojov Únie prispeje aj na 

vonkajší špecifický cieľ programu Interreg 

„bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami 

v oblastiach riadenia hraníc a riadenia 

mobility a migrácie vrátane ochrany 

migrantov. 

5. V rámci cezhraničnej spolupráce a 

zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z 

EFRR a prípadne aj z vonkajších 

finančných nástrojov Únie prispeje aj na 

vonkajší špecifický cieľ programu Interreg 

„bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami 

v oblastiach riadenia hraníc a riadenia 

mobility a migrácie vrátane ochrany 

migrantov. Vždy, keď sa finančné 

prostriedky z vonkajších finančných 

nástrojov využívajú na podporu 

programov iniciatívy Interreg, uplatňujú 

sa aj ciele uplatniteľné na príslušné 

nástroje, ako sa uvádza v príslušných 

nariadeniach [IPA], [NDICI] a [OCTP]. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľ Európska územná spolupráca 1. Cieľ Európska územná spolupráca 
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(Interreg) sa plní prostredníctvom 

programov Interreg v rámci zdieľaného 

riadenia, s výnimkou zložky 3, ktorá sa 

môže implementovať úplne alebo čiastočne 

v rámci nepriameho riadenia, a zložky 5, 

ktorá sa implementuje v rámci priameho 

alebo nepriameho riadenia. 

(Interreg) sa plní prostredníctvom 

programov Interreg v rámci zdieľaného 

riadenia, s výnimkou zložky 3, ktorá sa 

môže implementovať úplne alebo čiastočne 

v rámci nepriameho riadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Avšak programy Interreg, ktorými sa 

pokrýva aj podpora z vonkajšieho 

finančného nástroja Únie, predkladá 

členský štát, v ktorom má mať sídlo 

potenciálny riadiaci orgán, najneskôr šesť 

mesiacov po schválení príslušných 

strategických programových dokumentov 

Komisiou, a to v rámci článku 10 ods. 1 

alebo v prípade potreby v rámci 

príslušného základného aktu týkajúceho sa 

jedného alebo viacerých vonkajších 

finančných nástrojov Únie. 

Avšak programy Interreg, ktorými sa 

pokrýva aj podpora z vonkajšieho 

finančného nástroja Únie, predkladá 

členský štát, v ktorom má mať sídlo 

potenciálny riadiaci orgán, najneskôr 

deväť mesiacov po schválení príslušných 

strategických programových dokumentov 

Komisiou, a to v rámci článku 10 ods. 1 

alebo v prípade potreby v rámci 

príslušného základného aktu týkajúceho sa 

jedného alebo viacerých vonkajších 

finančných nástrojov Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Každá priorita zodpovedá jednému 

politickému cieľu prípadne jednému alebo 

obidvom špecifickým cieľom programu 

Interreg alebo technickej pomoci. Priorita 

zodpovedajúca jednému politickému cieľu 

prípadne jednému alebo obidvom 

špecifickým cieľom programu Interreg 

pozostáva z jedného alebo viacerých 

špecifických cieľov. Jednému 

špecifickému cieľu programu Interreg 

môže zodpovedať aj viac než jedna 

Každá priorita zodpovedá jednému 

politickému cieľu prípadne jednému alebo 

obidvom špecifickým cieľom programu 

Interreg alebo technickej pomoci. Priorita 

zodpovedajúca jednému politickému cieľu 

prípadne jednému alebo obidvom 

špecifickým cieľom programu Interreg 

pozostáva z jedného alebo viacerých 

špecifických cieľov. Jednému 

špecifickému cieľu programu Interreg 

môže zodpovedať aj viac než jedna 

priorita. Vždy, keď sa finančné 
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priorita. prostriedky z vonkajších finančných 

nástrojov využívajú na podporu 

programov iniciatívy Interreg, uplatňujú 

sa aj priority stanovené pre príslušné 

nástroje, ako sa uvádza v príslušných 

nariadeniach [IPA], [NDICI] a [OCTP]. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 7 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) stanoví postup na vytvorenie 

spoločného sekretariátu; 

b) stanoví postup na vytvorenie 

spoločného sekretariátu a v náležitých 

prípadoch na podporu riadiacich štruktúr 

v členských štátoch alebo tretích 

krajinách; 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Monitorovací výbor, prípadne riadiaci 

výbor stanoví a uplatňuje na výber operácií 

kritériá a postupy, ktoré sú 

nediskriminačné a transparentné, 

zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú 

Chartu základných práv Európskej únie a 

zásady udržateľného rozvoja a politiky 

Únie v oblasti životného prostredia v 

súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 

ZFEÚ. 

Monitorovací výbor, prípadne riadiaci 

výbor stanoví a uplatňuje na výber operácií 

kritériá a postupy, ktoré sú 

nediskriminačné a transparentné, 

zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú 

Chartu základných práv Európskej únie, 

Európsky dohovor o ľudských právach a 

zásady udržateľného rozvoja a politiky 

Únie v oblasti životného prostredia v 

súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 

ZFEÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 4 – písmeno j a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 ja) zabezpečí, aby vybrané operácie 

uplatňovali kritériá a postupy, ktoré sú 

nediskriminačné, zabezpečujú rodovú 

rovnosť a zohľadňujú Chartu základných 

práv Európskej únie, Európsky dohovor o 

ľudských právach a zásady udržateľného 

rozvoja a politiky Únie v oblasti životného 

prostredia v súlade s článkom 11 a 

článkom 191 ods. 1 ZFEÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Operácia Interreg sa môže 

implementovať v jednej krajine pod 

podmienkou, že vplyv a prínosy pre 

programovú oblasť sa nachádzajú v 

žiadosti o operáciu. 

2. Operácia Interreg sa môže 

implementovať v jednej krajine pod 

podmienkou, že cezhraničný alebo 

nadnárodný vplyv a prínosy programu sú 

uvedené v žiadosti o operáciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade operácií Interreg v zložke 3 

programov Interreg sú partneri z 

najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, 

partnerských krajín alebo ZKÚ povinní 

spolupracovať iba v troch zo štyroch 

dimenzií uvedených v prvom pododseku. 

V prípade operácií Interreg v zložke 3 

programov Interreg a vonkajších 

cezhraničných programov sú partneri z 

najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, 

partnerských krajín alebo ZKÚ povinní 

spolupracovať iba v troch zo štyroch 

dimenzií uvedených v prvom pododseku. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Cezhraničný právny subjekt alebo 2. Cezhraničný právny subjekt, 
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EZÚS je prijímateľom finančných 

prostriedkov z fondu malých projektov. 

euroregión, EZÚS alebo riadiaci orgán 

alebo existujúca inštitúcia v jednej krajine 
je prijímateľom finančných prostriedkov z 

fondu malých projektov v súlade s 

dohodou medzi krajinami alebo regiónmi 

zúčastnenými na programe. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 pravidlá programu pre predkladanie 

žiadostí o projekt a jeho implementáciu; 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá 

oprávnenosti stanovené v článkoch [57 až 

62] nariadenia (EÚ) [nové VN], články [4 

a 6] nariadenia (EÚ) [nové EFRR] alebo v 

tejto kapitole vrátane aktov prijatých na ich 

základe, zúčastnené členské štáty a 

prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a 

ZKÚ spoločným rozhodnutím v 

monitorovacom výbore stanovujú len 

dodatočné pravidlá oprávnenosti výdavkov 

pre program Interreg v súvislosti s 

kategóriami výdavkov, na ktoré sa 

nevzťahujú tieto ustanovenia. Dodatočné 

pravidlá sa vzťahujú na programové oblasti 

ako celok. 

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá 

oprávnenosti stanovené v článkoch [57 až 

62] nariadenia (EÚ) [nové VN], článkoch 

[4 a 6] nariadenia (EÚ) [nový EFRR], 

článku [10] nariadenia (EÚ) [IPA], 

článku [27] nariadenia (EÚ) [NDICI] 
alebo v tejto kapitole vrátane aktov 

prijatých na ich základe, zúčastnené 

členské štáty a prípadne tretie krajiny, 

partnerské krajiny a ZKÚ spoločným 

rozhodnutím v monitorovacom výbore 

stanovujú len dodatočné pravidlá 

oprávnenosti výdavkov pre program 

Interreg v súvislosti s kategóriami 

výdavkov, na ktoré sa nevzťahujú tieto 

ustanovenia. Dodatočné pravidlá sa 

vzťahujú na programové oblasti ako celok.  

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 36 – odsek 2 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa operácie v rámci programu Interreg 

vyberajú na základe výziev na 

predkladanie návrhov, tak sa tieto 

dodatočné pravidlá prijímajú pred 

uverejnením prvej výzvy na predkladanie 

návrhov. Vo všetkých ostatných prípadoch 

sa tieto dodatočné pravidlá prijmú pred 

výberom prvých operácií. 

Ak sa operácie v rámci programu Interreg 

vyberajú na základe výziev na 

predkladanie návrhov, tak sa tieto 

dodatočné pravidlá prijímajú pred 

uverejnením každej výzvy na predkladanie 

návrhov. Vo všetkých ostatných prípadoch 

sa tieto dodatočné pravidlá prijmú pred 

výberom prvých operácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 44 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V súvislosti s programom Interreg v 

rámci zložky 2B alebo 1, ak sa zložka 1 

vzťahuje na dlhé hranice s rôznorodými 

výzvami a potrebami v oblasti rozvoja, 

môžu členské štáty a v relevantných 

prípadoch tretie krajiny, partnerské krajiny 

a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu 

Interreg, vymedziť podprogramové oblasti. 

5. V súvislosti s programom Interreg v 

rámci zložky 1, ak sa táto zložka vzťahuje 

na hranice s rôznorodými výzvami a 

potrebami v oblasti rozvoja, môžu členské 

štáty a v relevantných prípadoch tretie 

krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú 

zapojené do programu Interreg, vymedziť 

podprogramové oblasti. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 45 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Ak riadiaci orgán nevykonáva 

overovanie podľa článku 68 ods. 1 

písm. a) nariadenia (EÚ) [nové VN] v 

celej oblasti programu, každý členský štát 

určí orgán alebo osobu zodpovednú za 

vykonanie takéhoto overovania vo vzťahu 

k prijímateľom na svojom území. 

 

 

 

  



 

PE627.593v02-00 26/27 AD\1171389SK.docx 

SK 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 

Názov Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca 

(Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 

vonkajších finančných nástrojov 

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

Gestorský výbor 

       dátum oznámenia na schôdzi 

REGI 

11.6.2018 
   

Výbor požiadaný o stanovisko 

       dátum oznámenia na schôdzi 

AFET 

11.6.2018 

Postup pridružených výborov - dátum 

oznámenia na schôdzi 

5.7.2018 

Spravodajca výboru požiadaného o 

stanovisko 

       dátum menovania 

Fabio Massimo Castaldo 

10.7.2018 

Prerokovanie vo výbore 8.10.2018    

Dátum prijatia 21.11.2018    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

47 

4 

5 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas 

Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, 

Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, 

Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, 

Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs 

Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, 

Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz 

Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders 

Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, 

Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio 

López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni 

Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko 

 
 

  



 

AD\1171389SK.docx 27/27 PE627.593v02-00 

 SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

47 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja 

Vehkaperä 

ECR Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous 

PPE Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, 

Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David 

McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka 

Šuica, László Tőkés, Željana Zovko 

S&D Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid 

Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris 

Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé 

 

4 - 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

NI James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz 

 

5 0 

GUE/NGL Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán 

Crespo 

 

Vysvetlenie použitých znakov:  

+  :  za 

-   :  proti 

0  :  zdržali sa hlasovania 


