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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 
vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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 
a transparentné 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.

_________________ _________________

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).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Budúci cieľ Európska územná 
spolupráca (Interreg) by mal dostatočne 
zohľadňovať a v prípade potreby 
poskytovať finančnú podporu regiónom, 
ktoré budú najviac postihnuté vystúpením 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie, 
najmä tým, ktoré sa stanú pohraničnými 
regiónmi (s námornými a pozemnými 
hranicami).
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Týmto nariadením by sa mali
pridať dva špecifické ciele pre Interreg, 
jeden na podporu špecifického cieľa
programu Interreg, ktorým je posilnenie
inštitucionálnej kapacity, zlepšenie právnej 
a administratívnej spolupráce, najmä ak 
súvisia s vykonávaním oznámenia o 
pohraničných regiónoch, zintenzívnenie
spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, 
ako aj rozvoj a koordinácia
makroregionálnych stratégií a stratégií pre 
morské oblasti, a druhý na riešenie 
konkrétnych otázok v oblasti vonkajšej 
spolupráce, ako sú bezpečnosť, 
bezpečnostná ochrana, riadenie hraníc a 
migrácia.

(19) Týmto nariadením by sa mal pridať 
jeden špecifický cieľ programu Interreg
týkajúci sa posilnenia inštitucionálnej 
kapacity, zlepšenia právnej a 
administratívnej spolupráce, najmä ak 
súvisia s vykonávaním oznámenia o 
pohraničných regiónoch, zintenzívnenia
spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, 
ako aj rozvoja a koordinácie
makroregionálnych stratégií a stratégií pre 
morské oblasti.

Odôvodnenie

Hoci je tento cieľ dôležitý, je ťažké zosúladiť ho s cieľmi politiky súdržnosti, na ktorých je 
program Interreg založený. V záujme súdržnosti politiky by sa preto mal vypustiť. Tento 
dodatočný cieľ by mohol vytvoriť nesprávny dojem o očakávaniach od programu Interreg v 
tejto oblasti. Okrem toho sa už širokou škálou otázok uvedených v tomto cieli zaoberajú iné 
fondy a rozpočtové riadky VFR.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Ustanovenia o príprave, 
schvaľovaní a zmene programov Interreg, 
ako aj o územnom rozvoji, výbere operácií, 
monitorovaní a hodnotení, o orgánoch 
zodpovedných za program, o audite 
operácií, ako aj o transparentnosti a 
informovaní by sa mali prispôsobiť 

(21) Ustanovenia o príprave, 
schvaľovaní a zmene programov Interreg, 
ako aj o územnom rozvoji, výbere operácií, 
monitorovaní a hodnotení, o orgánoch 
zodpovedných za program, o audite 
operácií, ako aj o transparentnosti a 
informovaní by sa mali prispôsobiť 
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osobitostiam programov Interreg v 
porovnaní s ustanoveniami uvedenými v 
nariadení (EÚ) [nové VN].

osobitostiam programov Interreg v 
porovnaní s ustanoveniami uvedenými v 
nariadení (EÚ) [nové VN]. Tieto osobitné 
ustanovenia musia byť jednoduché 
a jasné, aby sa zabránilo nadmernej 
regulácii (gold-plating) a dodatočnej 
administratívnej záťaži pre členské štáty 
a prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva existuje potreba 
hodnotiť fondy na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek monitorovania a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii a 
administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k 
členským štátom. Ak je to vhodné, môžu 
tieto požiadavky zahŕňať merateľné 
ukazovatele ako základ hodnotenia 
účinkov fondov v praxi.

(25) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva existuje potreba 
hodnotiť fondy na základe informácií 
získaných prostredníctvom špecifických 
požiadaviek monitorovania a zároveň 
predchádzať nadmernej regulácii a 
administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k 
členským štátom a prijímateľom. Ak je to 
vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať 
merateľné ukazovatele, ktoré sú 
považované za najvhodnejšie na meranie 
pokroku pri plnení cieľov programu 
Európskej územnej spolupráce (Interreg),
ako základ hodnotenia účinkov fondov
použitých v tomto programe v praxi.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Na základe skúseností z 
programového obdobia 2014 – 2020 by sa 
malo pokračovať v systéme, ktorým sa 
zaviedla presná hierarchia pravidiel 
oprávnenosti výdavkov, a pravidlá 
oprávnenosti výdavkov by sa mali stanoviť 
na úrovni Únie alebo pre program Interreg 

(26) Na základe skúseností z 
programového obdobia 2014 – 2020 by sa 
malo pokračovať v systéme, ktorým sa 
zaviedla presná hierarchia pravidiel 
oprávnenosti výdavkov, a pravidlá 
oprávnenosti výdavkov by sa mali stanoviť 
na úrovni Únie alebo pre program Interreg 
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ako celok, aby sa predišlo možným 
rozporom či nesúladu medzi jednotlivými 
nariadeniami a medzi nariadeniami a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Ďalšie pravidlá prijaté jedným členským 
štátom, ktoré by sa týkali len prijímateľov 
v uvedenom členskom štáte, by sa mali 
striktne obmedziť na minimum. 
Predovšetkým by sa mali do tohto 
nariadenia integrovať ustanovenia 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 
481/201433 schválené na programové 
obdobie 2014 – 2020.

ako celok, aby sa predišlo možným 
rozporom či nesúladu medzi jednotlivými 
nariadeniami a medzi nariadeniami a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. Malo 
by sa zabrániť ďalším pravidlám prijatým
jedným členským štátom, ktoré by sa týkali 
len prijímateľov v uvedenom členskom 
štáte. Predovšetkým by sa mali do tohto 
nariadenia integrovať ustanovenia 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 
481/201433 schválené na programové 
obdobie 2014 – 2020.

_________________ _________________

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o 
osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti 
výdavkov na programy spolupráce 
(Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 45).

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa 
dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o 
osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti 
výdavkov na programy spolupráce 
(Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 45).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) V súlade s článkom [63 ods. 9] 
nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné 
nariadenie o RP] sa majú v pravidlách pre 
jednotlivé odvetvia zohľadniť potreby 
programov európskej územnej spolupráce 
(Interreg), najmä pokiaľ ide o funkciu 
auditu. Ustanovenia o každoročnom 
audítorskom stanovisku, výročnej 
kontrolnej správe a auditoch operácií by sa 
preto mali zjednodušiť a prispôsobiť tým 
programom, do ktorých je zapojených viac 
ako jeden členský štát.

(Netýka sa slovenskej verzie.)    

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Mala by sa jasne určiť postupnosť 
finančnej zodpovednosti pri vymáhaní v 
prípade nezrovnalostí, od jediného alebo 
ďalších partnerov cez hlavného partnera, 
riadiaci orgán až po Komisiu. Malo by sa 
prijať ustanovenie o zodpovednosti 
členských štátov, tretích krajín, 
partnerských krajín alebo zámorských 
krajín a území (ďalej len „ZKÚ“), ak nie je 
možné dosiahnuť vymoženie sumy od 
jediného alebo ďalšieho alebo hlavného 
partnera, čo znamená, že sumu riadiacemu 
orgánu vyplatí členský štát. Z toho 
vyplýva, že v rámci programov Interreg 
neexistuje priestor pre nevymožiteľné 
sumy na úrovni prijímateľov. Je však 
potrebné objasniť pravidlá pre prípady, 
keď členský štát, tretia krajina, partnerská 
krajina alebo ZKÚ sumu riadiacemu 
orgánu nevyplatí. Mali by sa objasniť aj 
povinnosti hlavného partnera pri vymáhaní. 
Konkrétne, riadiacemu orgánu by nemalo 
byť povolené nariadiť hlavnému 
partnerovi, aby začal súdne konanie v inej 
krajine.

(Netýka sa slovenskej verzie.)            

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Aj keď programy Interreg s 
účasťou tretích krajín, partnerských krajín 
alebo ZKÚ by sa mali implementovať v 
rámci zdieľaného riadenia, programy 
zamerané na spoluprácu najvzdialenejších 
regiónov sa môžu implementovať v rámci 
nepriameho riadenia. Mali by sa stanoviť 
osobitné pravidlá na úplnú alebo čiastočnú 
implementáciu uvedených programov v 
rámci nepriameho riadenia.

(Netýka sa slovenskej verzie.)    
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Pozmeňujúci návrh 10

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.

(Netýka sa slovenskej verzie.)    

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak tretia krajina alebo partnerská 
krajina, ktorá do programu Interreg 
prispieva národnými zdrojmi, ktoré 
nepredstavujú národné spolufinancovanie 
podpory z EFRR alebo z vonkajšieho 
finančného nástroja Únie, zníži uvedený 
príspevok počas implementácie programu 
Interreg, a to buď celkovo, alebo vzhľadom 
na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané 
a ktorým už bol pridelený dokument 
stanovený v článku 22 ods. 6, zúčastnený 
členský štát alebo členské štáty musia 
požiadať o jednu z možností stanovených v 
odseku 4 druhom pododseku.

6. Ak tretia krajina alebo partnerská 
krajina, ktorá do programu Interreg 
prispieva národnými zdrojmi, pričom nejde 
o národné spolufinancovanie podpory z 
EFRR alebo z vonkajšieho finančného 
nástroja Únie, zníži uvedený príspevok 
počas implementácie programu Interreg, a 
to buď celkovo, alebo vzhľadom na 
spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a 
ktorým už bol pridelený dokument 
stanovený v článku 22 ods. 6, zúčastnený 
členský štát alebo členské štáty musia 
požiadať o jednu z možností stanovených v 
odseku 4 druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Komisia posúdi každý program 
Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) 
[nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] 
a týmto nariadením, a v prípade podpory z 
vonkajšieho finančného nástroja Únie a v 
iných relevantných prípadoch, ich súlad s 
viacročným strategickým dokumentom 
podľa článku 10 ods. 1 alebo s príslušným 
strategickým programovým rámcom podľa 
príslušného základného aktu týkajúceho sa 
jedného alebo viacerých týchto nástrojov.

1. Komisia posúdi každý program 
Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) 
[nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] 
a týmto nariadením; v prípade podpory z 
vonkajšieho finančného nástroja Únie a v 
iných relevantných prípadoch ich súlad s 
viacročným strategickým dokumentom 
podľa článku 10 ods. 1 alebo s príslušným 
strategickým programovým rámcom
Komisia posúdi jeho súlad podľa 
príslušného základného aktu týkajúceho sa 
jedného alebo viacerých týchto nástrojov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže počas programového 
obdobia previesť maximálne 5 % 
počiatočnej alokácie na prioritu a 
maximálne do výšky 3 % programového 
rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého 
programu Interreg.

Členský štát môže počas programového 
obdobia previesť maximálne 10% 
počiatočnej alokácie na prioritu a 
maximálne do výšky 6% programového 
rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého 
programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) za vnútornú cezhraničnú spoluprácu 
v rámci programov podporovaných z 
EFRR: 6 %;

a) za vnútornú cezhraničnú spoluprácu 
v rámci programov podporovaných z 
EFRR: 7 %;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Monitorovací výbor sa stretáva 5. Monitorovací výbor sa stretáva 
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aspoň raz do roka a posudzuje všetky 
otázky, ktoré majú vplyv na pokrok 
dosiahnutý v napĺňaní cieľov programu.

aspoň raz do roka a posudzuje všetky 
otázky, ktoré majú vplyv na pokrok 
dosiahnutý v napĺňaní cieľov programu, 
pričom v prípade potreby vypracuje 
odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na zložení monitorovacieho výboru 
každého programu Interreg sa dohodnú 
členské štáty a prípadne tretie krajiny, 
partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa 
zúčastňujú na tomto programe, a 
zabezpečia vyvážené zastúpenie 
príslušných orgánov, 
sprostredkovateľských orgánov a 
zástupcov partnerov programu v zmysle 
článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] z 
členských štátov, tretích a partnerských 
krajín a zámorských krajín a území.

Na zložení monitorovacieho výboru 
každého programu Interreg sa dohodnú 
otvoreným a transparentným spôsobom 
členské štáty a prípadne tretie krajiny, 
partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa 
zúčastňujú na tomto programe, a 
zabezpečia vyvážené zastúpenie 
príslušných orgánov, 
sprostredkovateľských orgánov a 
zástupcov partnerov programu v zmysle 
článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] z 
členských štátov, tretích a partnerských 
krajín a zámorských krajín a území.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie môže zorganizovať Komisia
s cieľom preskúmať výkonnosť programov 
Interreg.

Komisia zorganizuje preskúmanie s 
cieľom preskúmať výkonnosť programov 
Interreg.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výsledok preskúmania sa 3. Výsledky preskúmania sa 
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zaznamená v schválenej zápisnici. zaznamenajú v schválenej zápisnici a 
uverejnia sa na webovom sídle 
skúmaného programu. Komisia písomne 
posúdi výsledky preskúmania, uverejní 
posúdenie výkonnosti a predloží toto 
posúdenie Európskemu parlamentu 
a Rade.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý riadiaci orgán zasiela Komisii 
každoročne elektronicky kumulatívne 
údaje za príslušný program Interreg, a to 
do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. 
júla, 30. septembra a 30. novembra podľa 
vzoru uvedeného v prílohe [VII] k 
nariadeniu (EÚ) [nové VN].

Každý riadiaci orgán zasiela Komisii 
každoročne elektronicky kumulatívne 
údaje za príslušný program Interreg, a to 
do 31. januára, 31. mája a 30. septembra 
podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k 
nariadeniu (EÚ) [nové VN].

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prenos údajov sa vykonáva s použitím 
existujúcich systémov oznamovania 
údajov, ak sa v predchádzajúcom 
programovom období osvedčili ako 
spoľahlivé.

Odôvodnenie

Inštalácia nových systémov oznamovania údajov v prebiehajúcom programovom období bola 
na začiatku zložitá z dôvodu chýbajúcich pokynov a usmernení a boli potrebné opakované 
úpravy.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Spoločné ukazovatele výstupov a 
výsledkov stanovené v prílohe [I] k 
nariadeniu (EÚ) [nové EFRR] a v prípade 
potreby sa špecifické programové 
ukazovatele výstupov a výsledkov a 
výsledné ukazovatele používajú v súlade s 
článkom [12 ods. 1] druhým pododsekom 
nariadenia (EÚ) [nové VN], článkom 17 
ods. 3 písm. d) bod ii) a článkom 31 ods. 2 
bod b) tohto nariadenia.

1. Spoločné ukazovatele výstupov a 
výsledkov stanovené v prílohe [I] k 
nariadeniu (EÚ) [nové EFRR], ktoré sa 
považujú za najvhodnejšie na meranie 
pokroku pri plnení cieľov programu 
Európska územná spolupráca (Interreg), 
sa používajú v súlade s článkom [12 ods. 
1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 
[nové VN], článkom 17 ods. 3 písm. d) bod 
ii) a článkom 31 ods. 2 bod b) tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade potreby a v prípadoch 
riadne odôvodnených riadiacim orgánom 
sa okrem ukazovateľov, ktoré boli 
vybrané v súlade s prvým pododsekom 
tohto článku, použijú aj špecifické 
programové ukazovatele výstupov 
a výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V súlade s požiadavkou podávania 
správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) 
bodu i)] nariadenia o rozpočtových 
pravidlách Komisia poskytuje 
Európskemu parlamentu a Rade 
informácie o výkonnosti a výsledkoch 
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v súlade s ukazovateľmi, pričom 
informuje o pokroku aj o nedostatkoch 
a zaručí jednoznačnú súvislosť medzi 
výdavkami a výkonnosťou.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Riadiaci orgán vykonáva 
hodnotenia každého programu Interreg. V 
každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, 
účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a 
pridaná hodnota programu vo vzťahu k EÚ 
s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a 
implementácie príslušného programu 
Interreg.

1. Riadiaci orgán vykonáva 
hodnotenia každého programu Interreg. V 
každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, 
účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a 
pridaná hodnota programu vo vzťahu k EÚ 
s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a 
implementácie príslušného programu 
Interreg. Frekvencia hodnotení, ktorá sa 
stanoví v pláne hodnotenia uvedenom 
v odseku 5, nesmie byť vyššia ako raz za 
rok.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) verejne vystaví verejné tabule a 
bilbordy, hneď ako začne fyzická 
implementácia operácie Interreg 
zahŕňajúca fyzické investície alebo nákup 
vybavenia, ktorých celkové náklady 
presahujú 100 000 EUR;

c) verejne vystaví verejné tabule a 
bilbordy, hneď ako začne fyzická 
implementácia operácie Interreg 
zahŕňajúca fyzické investície alebo nákup 
vybavenia, ktorých celkové náklady 
presahujú 25 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) v prípade operácií Interreg, na ktoré d) v prípade operácií Interreg, na ktoré 
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sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na 
verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo 
elektronickom formáte minimálnej 
veľkosti A3 informácie o operácii Interreg, 
pričom zdôrazní podporu z fondov 
Interreg;

sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na 
verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo 
elektronickom formáte minimálnej 
veľkosti A2 informácie o operácii Interreg, 
pričom zdôrazní podporu z fondov 
Interreg;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v prípade operácií strategického 
významu a operácií, ktorých celkové 
náklady presahujú 10 000 000 EUR, 
zorganizuje informačné podujatie a včas 
zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci 
orgán.

e) v prípade operácií strategického 
významu a operácií, ktorých celkové 
náklady presahujú 5 000 000 EUR, 
zorganizuje informačné podujatie a včas 
zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci 
orgán.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o fondy malých 
projektov a finančné nástroje, prijímateľ 
zabezpečí, aby koneční prijímatelia 
dodržiavali požiadavky stanovené v odseku 
4 písm. c).

5. Pokiaľ ide o fondy malých 
projektov a finančné nástroje, prijímateľ 
zabezpečí, aby koneční prijímatelia 
dodržiavali požiadavky stanovené v odseku 
4 písm. c) a d).

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Náklady na zamestnancov 
pozostávajú z hrubých nákladov na 
zamestnancov v súvislosti s pracovníkmi 
zamestnanými partnerom programu 
Interreg jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Náklady na zamestnancov, ktoré 
musia byť v súlade so všetkými 
pracovnoprávnymi predpismi Únie 
a pracovnými právami, pozostávajú z 
hrubých nákladov na zamestnancov v 
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súvislosti s pracovníkmi zamestnanými 
partnerom programu Interreg jedným z 
nasledujúcich spôsobov:

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia stanoví typ údajov a kritériá, na 
základe ktorých sa vytvárajú vzorky pre 
operácie auditu, ako aj metodiku 
extrapolácie miery chybovosti v prílohe, 
ktorú prijme prostredníctvom 
delegovaného aktu v súlade s článkom 62 
tohto nariadenia.
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