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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Smyslem iniciativy Evropská územní spolupráce (Interreg) je podpořit spolupráci mezi 
členskými státy uvnitř Unie a mezi členskými státy a třetími zeměmi, partnerskými zeměmi 
nebo zámořskými zeměmi a územími. Očekává se, že novým navrženým nařízením na období 
2021–2027 se zjednoduší spolupráce za hranicemi Unie. Současně je cílem budoucích 
nástrojů vnějšího financování EU (včetně nástrojů NDICI a PZZÚ) stanovit jasná pravidla, 
jimiž by část jejich zdrojů byla převedena na programy Interreg.

Zpravodajka výboru DEVE je přesvědčena, že zájmem Výboru pro rozvoj je zajistit, aby se 
třetí země a zámořské země a území (ZZÚ) mohly programů Interreg efektivně účastnit. Při 
koncipování programů by měly být plně zohledněny specifické výzvy a potřeby ZZÚ. 

Zpravodajka by chtěla zdůraznit potenciální přínos programů Interreg při provádění cílů 
udržitelného rozvoje a dosahování cílů v oblasti klimatu. Plně dodržena by měla být rovněž 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje, protože dosažení soudržnosti ve všech politikách EU 
je pro dosažení cílů udržitelného rozvoje zásadní. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na čl. 208 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie (SFEU),

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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spolupráci. spolupráci. Měly by být zohledněny zásady 
víceúrovňové správy a partnerství
a posíleny místně orientované přístupy, 
jakož i zásada nediskriminace.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Jednotlivé složky programu 
Interreg by měly přispět k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje popsaných v Agendě 
pro udržitelný rozvoj 2030, která byla 
přijata v září 2015.

Odůvodnění

V bodech odůvodnění by měl být zmíněn přínos programu Interreg k cílům udržitelného 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Program Interreg by měl rovněž 
přispět k dosažení dalších mezinárodních 
závazků, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu (COP 21). Vzhledem k významu 
boje proti změně klimatu přispěje program 
Interreg k začlenění opatření v oblasti 
klimatu a k dosažení celkového cíle 25 % 
výdajů z rozpočtu Unie na podporu cílů
v oblasti klimatu.

Odůvodnění

Body odůvodnění by měly rovněž obsahovat odkaz na Pařížskou dohodu, neboť program 
Interreg by měl přispět k cílům EU v oblasti změny klimatu.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

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 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 tak 
měla podporovat spolupráci regionů 
ležících na pozemních nebo námořních 
hranicích.

_________________ _________________

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti
v příhraničních regionech EU“, 
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti
v příhraničních regionech EU“, 
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Odůvodnění

Zavedení spolupráce na námořních hranicích do nové složky programu Interreg není v zájmu 
zjednodušení a zvýšení uživatelské vstřícnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Složka nadnárodní spolupráce
a námořní spolupráce by měla být 
zaměřena na posílení spolupráce 
prostřednictvím opatření přispívajících
k integrovanému územnímu rozvoji
v souvislosti s prioritami politiky 
soudržnosti Unie a měla by rovněž 
zahrnovat námořní přeshraniční 

(6) Složka nadnárodní spolupráce
a námořní spolupráce by měla být 
zaměřena na posílení spolupráce 
prostřednictvím opatření přispívajících
k integrovanému územnímu rozvoji
v souvislosti s prioritami politiky 
soudržnosti Unie. Nadnárodní spolupráce 
by se měla vztahovat na větší území na 
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spolupráci. Nadnárodní spolupráce by se 
měla vztahovat na větší území na pevnině 
Unie, zatímco námořní spolupráce by měla 
pokrývat území kolem přímořských oblastí
a zahrnovat přeshraniční spolupráci na 
námořních hranicích v programovém 
období 2014–2020. Měla by být dána 
maximální flexibilita, která by umožnila 
pokračovat v provádění předchozí námořní 
přeshraniční spolupráce na základě širšího 
rámce pro námořní spolupráci, zejména 
vymezením rozsahu příslušného území, 
specifických cílů této spolupráce, 
požadavků na partnerství v rámci projektu
a zřízením podprogramů a zvláštních 
řídicích výborů.

pevnině Unie, zatímco námořní spolupráce 
by měla pokrývat území kolem 
přímořských oblastí. Měla by být dána 
maximální flexibilita, která by umožnila 
pokračovat v provádění předchozí námořní 
přeshraniční spolupráce na základě širšího 
rámce pro námořní spolupráci, zejména 
vymezením rozsahu příslušného území, 
specifických cílů této spolupráce, 
požadavků na partnerství v rámci projektu
a zřízením podprogramů a zvláštních 
řídicích výborů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zkušeností
v programovém období 2014–2020
s přeshraniční a nadnárodní spoluprací
v nejvzdálenějších regionech, kde 
kombinace obou složek v rámci jednoho 
programu na každou oblast spolupráce 
nepřinesla dostatečné zjednodušení pro 
programové orgány a příjemce, by měla 
být vytvořena zvláštní složka 
nejvzdálenějších regionů, která by 
umožnila nejvzdálenějším regionům co 
nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci se 
sousedními zeměmi a územími.

(7) Na základě zkušeností
v programovém období 2014–2020
s přeshraniční a nadnárodní spoluprací
v nejvzdálenějších regionech, kde 
kombinace obou složek v rámci jednoho 
programu na každou oblast spolupráce 
nepřinesla dostatečné zjednodušení pro 
programové orgány a příjemce, by měla 
být vytvořena zvláštní složka 
nejvzdálenějších regionů, která by 
umožnila nejvzdálenějším regionům co 
nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci
s třetími zeměmi a zámořskými zeměmi
a územími (ZZÚ) vzhledem k jejich 
specifickým potřebám a podmínkám.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S ohledem na zkušenosti
s programy meziregionální spolupráce
v rámci Interreg a absenci této spolupráce
v programech cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst v programovém období 
2014–2020 by se měla složka 
meziregionální spolupráce více zaměřit na 
zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. 
Tato složka by se proto měla omezit na dva 
programy, z nichž jeden by měl umožňovat 
celou škálu zkušeností, inovačních přístupů
a budování kapacit pro programy v rámci 
obou cílů a podporovat evropská seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS), která byla 
nebo budou zřízena podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/200624, a druhý by měl být určen ke 
zlepšení analýzy vývojových trendů. 
Projektová spolupráce v celé Unii by měla 
být začleněna do nové složky pro 
meziregionální inovační investice a úzce 
provázána s prováděním sdělení Komise 
„Posílení inovací v evropských regionech: 
strategie pro odolný a udržitelný růst 
podporující začlenění“25, zejména 
na podporu tematických platforem pro 
inteligentní specializaci v oblastech jako 
například energetika, modernizace 
průmyslu nebo zemědělsko-potravinářské 
odvětví. Kromě toho by se integrovaný 
územní rozvoj zaměřený na funkční 
městské oblasti nebo na městské oblasti 
měl soustředit do programů v rámci cíle 
Investice pro zaměstnanost a růst a 
v jednom doprovodném nástroji „Evropská 
městská iniciativa“. Oba programy v rámci 
složky meziregionální spolupráce by měly 
pokrývat celou Unii a měly by rovněž 
umožňovat účast třetích zemí.

(8) S ohledem na zkušenosti
s programy meziregionální spolupráce
v rámci Interreg a absenci této spolupráce
v programech cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst v programovém období 
2014–2020 by se měla složka 
meziregionální spolupráce více zaměřit na 
zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. 
Tato složka by se proto měla omezit na dva 
programy, z nichž jeden by měl umožňovat 
celou škálu zkušeností, inovačních přístupů
a budování kapacit pro programy v rámci 
obou cílů a podporovat evropská seskupení 
pro územní spolupráci (ESÚS), která byla 
nebo budou zřízena podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1082/200624, a druhý by měl být určen ke 
zlepšení analýzy vývojových trendů. 
Projektová spolupráce v celé Unii by měla 
být začleněna do nové složky pro 
meziregionální inovační investice a úzce 
provázána s prováděním sdělení Komise 
„Posílení inovací v evropských regionech: 
strategie pro odolný a udržitelný růst 
podporující začlenění“25, zejména na 
podporu tematických platforem pro 
inteligentní specializaci v oblastech jako 
například obnovitelná energie, oběhové 
hospodářství, modernizace průmyslu, 
zemědělsko-ekologické hospodaření nebo 
zemědělsko-potravinářské odvětví. Kromě 
toho by se integrovaný územní rozvoj 
zaměřený na funkční městské oblasti nebo 
na městské oblasti měl soustředit do 
programů v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst a v jednom 
doprovodném nástroji „Evropská městská 
iniciativa“. Oba programy v rámci složky 
meziregionální spolupráce by měly 
pokrývat celou Unii a měly by rovněž 
umožňovat účast ZZÚ a třetích zemí.

__________________ __________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006
o evropském seskupení pro územní 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006
o evropském seskupení pro územní 
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spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 19.)

spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 
31.7.2006, s. 19.).

25 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů „Posílení inovací
v evropských regionech: strategie pro 
odolný a udržitelný růst podporující 
začlenění“, COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

25 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru
a Výboru regionů „Posílení inovací
v evropských regionech: strategie pro 
odolný a udržitelný růst podporující 
začlenění“, COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

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) 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 bezpečného přístupu
k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných 
informací, posílení ochrany hranic
a pokračování společného úsilí v boji proti 
nelegální migraci, převaděčství migrantů
a obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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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 na základě 
zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené 
odpovědnosti a dodržování závazků.

(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
s primárním cílem vymýtit chudobu
a přispět k udržitelnému rozvoji. 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 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vytvoření synergií s vnější činností
a rozvojovými programy Unie by mělo 
rovněž pomoci zajistit maximální vliv při 
současném naplňování zásady soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje, jak je uvedeno
v článku 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „SFEU“). 
Soudržnost všech politik EU je zásadní 
pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Odůvodnění

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje je povinností vyplývající ze Smlouvy a měla by být 
zmíněna v bodech odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na specifickou situaci 
nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné 
přijmout opatření týkající se podmínek, za 
nichž tyto regiony mohou mít přístup 
ke strukturálním fondům. V důsledku toho 
by měla být určitá ustanovení tohoto 
nařízení přizpůsobena specifickým rysům 
nejvzdálenějších regionů, aby se 
zjednodušila a posílila spolupráce s jejich 
sousedy, a to s přihlédnutím ke sdělení 
Komise „Silnější a obnovené strategické 
partnerství s nejvzdálenějšími regiony 
EU“31.

(14) S ohledem na specifickou situaci 
nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné 
přijmout opatření týkající se podmínek, za 
nichž tyto regiony mohou mít přístup 
ke strukturálním fondům. V důsledku toho 
by měla být určitá ustanovení tohoto 
nařízení přizpůsobena specifickým rysům 
nejvzdálenějších regionů, aby se 
zjednodušila a posílila jejich spolupráce
s třetími zeměmi a ZZÚ, a to
s přihlédnutím ke sdělení Komise „Silnější
a obnovené strategické partnerství
s nejvzdálenějšími regiony EU“31.

__________________ __________________

31 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a Evropské investiční 
bance „Silnější a obnovené strategické 
partnerství s nejvzdálenějšími regiony 
EU“, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a Evropské investiční 
bance „Silnější a obnovené strategické 
partnerství s nejvzdálenějšími regiony 
EU“, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Nařízení stanovuje pro zámořské 
země a území (ZZÚ) možnost zapojit se do 
programů Interreg. V zájmu usnadnění 
jejich účinného přístupu a zapojení by se 
měly vzít v úvahu specifické rysy
a problémy ZZÚ.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Články 198 až 204 části IV 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) o přidružení zámořských zemí
a území stanoví, že účelem přidružení je 
podporovat hospodářský a sociální rozvoj 
těchto zemí a území a navazovat úzké 
hospodářské vztahy mezi nimi a Unií jako 
celkem. V souladu se zásadami 
vytyčenými v preambuli SFEU má 
přidružení sloužit především podpoře 
zájmů a blahobytu obyvatel těchto zemí
a území a tomu, aby byly vedeny
k hospodářskému, sociálnímu
a kulturnímu rozvoji, o nějž usilují.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) Činnostmi financovanými
z jednotlivých složek by měla být 
prosazována a zajišťována rovnost žen
a mužů. Hledisko rovnosti žen a mužů by 
mělo být začleněno do jednotlivých složek 
programu Interreg.

Odůvodnění

Význam hlediska rovnosti žen a mužů by měl být v celém nařízení posílen.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(19) Tímto nařízením by měly být 
doplněny dva specifické cíle Interreg, 
jeden na podporu specifického cíle Interreg 
pro posílení institucionální kapacity, 
prohlubování právní a správní spolupráce, 
zejména ve spojení s prováděním sdělení
o příhraničních regionech, zintenzivnění 
spolupráce mezi občany a institucemi
a rozvoj a koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti,
a druhý pro řešení specifických otázek 
vnější spolupráce, jako je bezpečnost, 
ochrana, řízení překračování hranic
a migrace.

(19) Tímto nařízením by měly být 
doplněny dva specifické cíle Interreg, 
jeden na podporu specifického cíle Interreg 
pro posílení institucionální kapacity, 
prohlubování právní a správní spolupráce, 
zejména ve spojení s prováděním sdělení
o příhraničních regionech, zintenzivnění 
spolupráce mezi občany, organizacemi 
občanské společnosti, nestátními subjekty
a institucemi a rozvoj a koordinaci 
makroregionálních strategií a strategií pro 
přímořské oblasti, a druhý pro řešení 
specifických otázek vnější spolupráce, jako 
je bezpečnost, ochrana, řízení překračování 
hranic a migrace, přístup k mezinárodní 
ochraně, vymýcení chudoby, změna 
klimatu, snižování rizika katastrof
a odolnost.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Je třeba podporovat finanční 
kázeň. Ujednání týkající se rušení 
rozpočtových závazků by však měla 
zároveň zohledňovat složitost programů 
Interreg a jejich provádění.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), 
aby byla posílena spolupráce mezi 
členskými státy uvnitř Unie a mezi 
členskými státy a přilehlými třetími 
zeměmi, popřípadě partnerskými zeměmi, 
jinými územími či zámořskými zeměmi

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), 
aby byla posílena spolupráce mezi 
členskými státy uvnitř Unie a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, 
popřípadě partnerskými zeměmi, 
zámořskými zeměmi a územími (dále jen 
„ZZÚ“). Program Interreg přispěje
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a územími (dále jen „ZZÚ“). k dosažení cílů udržitelného rozvoje 
popsaných v Agendě pro udržitelný rozvoj 
2030.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto nařízením se rovněž stanoví 
ustanovení nezbytná k zajištění účinného 
programování, včetně technické pomoci, 
monitorování, hodnocení, komunikace, 
způsobilosti, řízení a kontroly, stejně jako 
finančního řízení programů v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce (dále jen 
„programy Interreg“) podporovaných
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(dále jen „EFRR“).

2. Tímto nařízením se rovněž stanoví 
ustanovení nezbytná k zajištění účinného 
programování, včetně technické pomoci, 
provádění, monitorování, hodnocení, 
komunikace, způsobilosti, řízení
a kontroly, stejně jako finančního řízení 
programů v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce (dále jen „programy Interreg“) 
podporovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (dále jen „EFRR“).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „zámořskými zeměmi a územími 
(ZZÚ)“ se rozumí zámořské země a území 
připojené k členskému státu Unie, na něž 
se vztahují ustanovení části IV SFEU
a jež jsou vyjmenovány v příloze II.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vnitřní přeshraniční spolupráce 
mezi přilehlými pozemními pohraničními 
regiony dvou nebo více členských států či 
mezi přilehlými pozemními pohraničními 

a) vnitřní přeshraniční spolupráce 
mezi přilehlými pozemními nebo 
námořními pohraničními regiony dvou 
nebo více členských států či mezi 
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regiony alespoň jednoho členského státu
a jedné třetí země či více třetích zemích 
uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

přilehlými pozemními pohraničními 
regiony alespoň jednoho členského státu
a jedné třetí země či více třetích zemích 
uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

Pozměňovací návrh 22

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 23

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 spolupráci: 
„složka 2B“);

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 ZZÚ, za účelem dosažení 
vyššího stupně územní integrace („složka 
2“; pokud se odkazuje pouze na 
nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; pokud 
se odkazuje pouze na námořní spolupráci: 
„složka 2B“);

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) spolupráce mezi nejvzdálenějšími 3) spolupráce mezi nejvzdálenějšími 
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regiony a spolupráce těchto regionů se 
sousedními třetími nebo partnerskými 
zeměmi nebo ZZÚ nebo některými z nich 
za účelem usnadnění jejich regionální 
integrace v jejich sousedství („složka 3“);

regiony a spolupráce těchto regionů
s třetími nebo partnerskými zeměmi nebo 
ZZÚ nebo některými z nich za účelem 
usnadnění především jejich regionální 
integrace („složka 3“);

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) meziregionální spolupráce s cílem 
posílit účinnost politiky soudržnosti 
(„složka 4“) podporou:

4) meziregionální spolupráce s cílem 
posílit účinnost politiky soudržnosti 
(„složka 4“) mimo jiné podporou:

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výměny zkušeností, inovačních 
přístupů a budování kapacit v souvislosti s:

a) výměny zkušeností, inovačních 
přístupů, osvědčených postupů a budování 
kapacit v souvislosti s:

Pozměňovací návrh 27

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.

vypouští se

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
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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 hranic 
mezi členskými státy a partnerskými 
zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo 
NDICI.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Grónsko; b) ZZÚ;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Mezi regiony, třetí země nebo
partnerské země uvedené v odstavci 2 patří 
regiony úrovně NUTS 2 nebo, pokud 
neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné 
oblasti.

3. Mezi regiony, třetí země,
partnerské země nebo ZZÚ uvedené
v odstavci 2 patří regiony úrovně NUTS 2,
v případě ZZÚ regiony úrovně NUTS 3
nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, 
rovnocenné oblasti.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 3,2 % (tj. celkem 
EUR 270 100 000) na spolupráci 
nejvzdálenějších regionů (složka 3);

c) 5 % na spolupráci nejvzdálenějších 
regionů (složka 3);
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Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým potřebám a problémům nejvzdálenějších regionů by částka, která je
k dispozici pro složku 3, měla být zvýšena.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o program Interreg složky 2, 
který již byl schválen Komisí, účast 
partnerské země nebo Grónska se ukončí, 
pokud nastane jedna ze situací stanovených
v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a b).

Pokud jde o program Interreg složky 2, 
který již byl schválen Komisí, účast 
partnerské země nebo ZZÚ se ukončí nebo 
se sníží příděl, pokud nastane jedna ze 
situací stanovených v odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aby byl program Interreg zcela 
ukončen, zejména pokud není možné splnit 
jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez 
účasti této partnerské země nebo Grónska;

a) aby byl program Interreg zcela 
ukončen, zejména pokud není možné splnit 
jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez 
účasti této partnerské země nebo ZZÚ;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aby program Interreg pokračoval 
bez účasti této partnerské země nebo 
Grónska.

c) aby program Interreg pokračoval 
bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud třetí země nebo partnerská 
země přispívající do programu Interreg 
vnitrostátními zdroji, které nepředstavují 
vnitrostátní spolufinancování podpory
z EFRR nebo z nástroje Unie pro 
financování vnější činnosti, sníží tento 
příspěvek během provádění programu 
Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu
k už vybraným společným operacím, pro
které již byl vystaven dokument uvedený
v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát 
nebo členské státy požádají o uplatnění 
jedné z možností stanovených v odst. 4 
druhém pododstavci.

6. Pokud třetí země, partnerská země 
nebo ZZÚ přispívající do programu 
Interreg vnitrostátními zdroji, které 
nepředstavují vnitrostátní spolufinancování 
podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro 
financování vnější činnosti, sníží tento 
příspěvek během provádění programu 
Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu
k už vybraným společným operacím, pro 
které již byl vystaven dokument uvedený
v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát 
nebo členské státy požádají o uplatnění 
jedné z možností stanovených v odst. 4 
druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě specifických cílů pro EFRR 
stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o 
novém EFRR] může EFRR a popřípadě 
nástroje Unie pro financování vnější 
činnosti rovněž přispívat k dosažení 
specifických cílů v rámci cíle politiky 4,
a to za účelem:

3. Kromě specifických cílů pro EFRR 
stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o 
novém EFRR] přispěje EFRR a popřípadě 
nástroje Unie pro financování vnější 
činnosti rovněž k dosažení specifických 
cílů v rámci cíle politiky 4, a to za účelem:

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšení účinnosti trhů práce
a zlepšení přeshraničního přístupu ke 
kvalitnímu zaměstnání;

a) zvýšení účinnosti trhů práce
a zlepšení přeshraničního přístupu ke 
kvalitnímu zaměstnání, zejména pro mladé 
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lidi;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpory sociálního začleňování
a boje proti chudobě, a to i prostřednictvím 
posílení rovných příležitostí a boje proti 
přeshraniční diskriminaci.

e) podpory sociálního začleňování, 
dodržování práv menšin a boje proti 
chudobě, a to i prostřednictvím posílení 
rovných příležitostí, podpory rovnosti žen
a mužů, boje proti všem formám
přeshraniční diskriminace a podpory 
marginalizovaných komunit.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – bod 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 40

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci programů Interreg složek 1, 
2 a 3: posilování institucionální kapacity 
orgánů veřejné správy a zúčastněných stran 
za účelem provádění makroregionálních 
strategií a strategií pro přímořské oblasti;

b) v rámci programů Interreg složek 1, 
2 a 3: posilování institucionální kapacity 
orgánů veřejné správy a zúčastněných stran 
za účelem účinného provádění 
makroregionálních strategií a strategií pro 
přímořské oblasti;
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Pozměňovací návrh 41

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, zejména podporou kontaktů mezi 
lidmi, posilováním udržitelné demokracie
a prosazováním základních práv a svobod
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie a uznávaných touto 
Listinou a podporou organizací občanské 
společnosti a nestátních subjektů, včetně 
nevládních organizací, církví
a náboženských komunit a sdružení, 
think-tanků a dalších společenských 
skupin, a jejich úlohy při posilování 
odolnosti, upevňování míru a usmíření,
v reformních procesech a přechodu
k demokracii, jakož i podporou řádné 
správy věcí veřejných včetně boje proti
korupci.

Pozměňovací návrh 42

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 při plném respektování 
zásady právního státu, včetně ochrany
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a dodržování lidských práv migrantů.

Pozměňovací návrh 43

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, a to po konzultaci
s příslušnými zúčastněnými stranami,
a složky 5, která se provádí v rámci 
přímého nebo nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý program Interreg stanoví 
společnou strategii svého přispění
k dosažení cílů politiky stanovených v čl. 
[4 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení
o společných ustanoveních] a specifických 
cílů Interreg stanovených v čl. 14 odst. 4
a 5 tohoto nařízení a ke komunikaci
o výsledcích programu.

1. Každý program Interreg stanoví 
společnou strategii svého přispění
k dosažení cílů politiky stanovených v čl. 
[4 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení
o společných ustanoveních] a specifických 
cílů Interreg stanovených v čl. 14 odst. 4
a 5 tohoto nařízení a ke komunikaci
o výsledcích programu. Strategie rovněž 
explicitně prokáže, jak program přispěje
k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) rozdílům v institucionálním, 
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politickém a právním rámci;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) výzvám v oblasti životního 
prostředí;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) společným investičním potřebám
a doplňkovosti s jinými formami podpory;

ii) společným investičním potřebám
a doplňkovosti s jinými formami podpory
a možným synergiím, které je třeba 
dosáhnout;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) poučením vyvozeným z minulých 
zkušeností;

iii) poučením vyvozeným z minulých 
zkušeností a způsobu jejich zohlednění
v programu;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) ukazatele výstupů a ukazatele 
výsledků s odpovídajícími milníky a cíli;

ii) inteligentní ukazatele a ukazatele 
výsledků rozčleněné podle pohlaví
s odpovídajícími východisky, milníky
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a cíli;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) hlavní cílové skupiny; iii) hlavní cílové skupiny a koneční 
příjemci programu, včetně 
nejzranitelnějších skupin;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) metodiku objasňující, jak přispěje 
program k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zamýšlený přístup ke komunikaci
a viditelnosti programu Interreg 
definováním jeho cílů, cílových skupin, 
komunikačních kanálů, komunikace 
pomocí sociálních médií, plánovaného 
rozpočtu a příslušných ukazatelů pro 
monitorování a hodnocení.

i) zamýšlený přístup ke komunikaci
a viditelnosti programu Interreg 
definováním jeho cílů, cílových skupin, 
komunikačních kanálů, komunikace 
pomocí sociálních médií, plánovaného 
rozpočtu a příslušných ukazatelů pro 
monitorování a hodnocení. Kdykoli je 
program Interreg spolufinancován
z jiných nástrojů vnějšího financování, 
jsou v rámci strategie viditelnosti 
respektovány požadavky týkající se 
viditelnosti stanovené v těchto nástrojích.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) rámec pro řízení rizik, který
zahrnuje potenciální rizika, jež by mohla 
mít negativní dopad na provádění 
programu a dosažení výsledků, jakož
i vhodná zmírňující opatření.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) pro programy Interreg složky 2 
podporované nástrojem PZZÚ odděleně 
podle jednotlivých finančních nástrojů 
(„EFRR“ a „PZZÚ Grónsko“);

iii) pro programy Interreg složky 2 
podporované nástrojem PZZÚ odděleně 
podle jednotlivých finančních nástrojů 
(„EFRR“ a „PZZÚ“);

Pozměňovací návrh 55

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 veřejné, 
objektivní, nediskriminační a transparentní, 
zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují 
Listinu základních práv Evropské unie
a zásadu udržitelného rozvoje a politiku
a právní předpisy Unie v oblasti životního 
prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 
odst. 1 SFEU.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato kritéria a postupy zajistí stanovení 
priorit u operací, které mají být vybrány,
s ohledem na co největší přínos 
financování Unie pro dosažení cílů 
programu Interreg a s ohledem na naplnění 
dimenze spolupráce u operací v rámci 
programů Interreg, jak je stanoveno v čl. 
23 odst. 1 a 4.

Tato kritéria a postupy zajistí stanovení 
priorit u operací, které mají být vybrány,
s ohledem na co největší přínos 
financování Unie pro dosažení cílů 
programu Interreg, na naplnění dimenze 
spolupráce u operací v rámci programů 
Interreg, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 1
a 4, a na dosažení cílů udržitelného 
rozvoje.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistí, aby vybrané operace 
představovaly skutečné přispění
k dosažení cílů a záměrů Agendy 2030;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí, aby vybrané operace nebyly
v rozporu s příslušnými strategiemi 
vytvořenými podle čl. 10 odst. 1 nebo 
vytvořenými pro jeden či více nástrojů 
Unie pro financování vnější pomoci;

b) zajistí, aby vybrané operace nejen
nebyly v rozporu s příslušnými strategiemi 
vytvořenými podle čl. 10 odst. 1 nebo 
vytvořenými pro jeden či více nástrojů 
Unie pro financování vnější pomoci, ale 
aby také doplňovaly ty strategie, s nimiž 
vytvářejí pozitivní synergie;
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Pozměňovací návrh 59

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, jsou partneři
z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, 
partnerských zemí nebo ZZÚ povinni 
spolupracovat pouze v rámci dvou ze čtyř 
dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje 
Unie pro financování vnější činnosti do 
fondu malých projektů v rámci programu 
Interreg nepřesáhne částku 20 000 000 
EUR nebo 15 % z celkového přídělu na 
program Interreg podle toho, která 
hodnota je nižší.

Příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje 
Unie pro financování vnější činnosti do 
fondu malých projektů v rámci programu 
Interreg nepřesáhne 20 % z celkového 
přídělu na program Interreg.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Monitorovací výbor se schází 
nejméně jednou za rok a posuzuje veškeré 
otázky, které ovlivňují pokrok programu 
směrem k dosažení jeho cílů.

5. Monitorovací výbor se schází 
nejméně dvakrát za rok a posuzuje veškeré 
otázky, které ovlivňují pokrok programu 
směrem k dosažení jeho cílů.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokrok při provádění programu
a dosahování milníků a cílů programu 
Interreg;

a) pokrok při provádění programu
a dosahování milníků a cílů programu 
Interreg, včetně přínosu k dosažení cílů 
Agendy 2030;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokrok při budování 
administrativních kapacit veřejných 
institucí a příjemců, je-li to relevantní.

g) pokrok při budování 
administrativních kapacit veřejných 
institucí a příjemců, je-li to relevantní, a 
v případě potřeby navrhne další podpůrná 
opatření.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídicí orgán provádí hodnocení 
každého programu Interreg. Každé 
hodnocení posoudí jeho účinnost, 
efektivnost, relevanci, soudržnost
a přidanou hodnotu na úrovni EU za 
účelem zvýšení kvality struktury
a provádění daného programu Interreg.

1. Řídicí orgán provádí hodnocení 
každého programu Interreg. Každé 
hodnocení posoudí jeho účinnost, 
efektivnost, relevanci, soudržnost, 
udržitelnost výsledků a přidanou hodnotu 
na úrovni EU za účelem zvýšení kvality 
struktury a provádění daného programu 
Interreg.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Kdykoli je program Interreg 
spolufinancován z jiných nástrojů 
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vnějšího financování, zajistí se viditelnost 
těchto prostředků v souladu s příslušnými 
nástroji.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 2021: 1%; a) 2021: 2%;

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 2022: 1%; b) 2022: 2%;

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 2023: 1%; c) 2023: 2%;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 2024: 1%; d) 2024: 1,5%;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Článek 50 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50a

Zrušení závazků

Odchylně od čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) 
.../... [nové nařízení o společných 
ustanoveních] Komise zruší jakoukoli 
částku v programu Interreg, která nebyla 
použita na předběžné financování
v souladu s článkem 49 nebo na kterou 
nebyla předložena žádost o platbu do 26. 
prosince třetího kalendářního roku 
následujícího po roce, v němž byly přijaty 
rozpočtové závazky na období let 2021 až 
2026.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy Interreg složek 2 a 4, 
které kombinují příspěvky z EFRR a 
z jednoho nebo více nástrojů Unie pro 
financování vnější činnosti, se provádějí
v rámci sdíleného řízení jak v členských 
státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí 
zemi nebo partnerské zemi, nebo pokud jde
o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na 
to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá 
podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie 
pro financování vnější činnosti.

2. Programy Interreg složek 2 a 4, 
které kombinují příspěvky z EFRR a 
z jednoho nebo více nástrojů Unie pro 
financování vnější činnosti, se provádějí
v rámci sdíleného řízení jak v členských 
státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí 
zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, nebo 
pokud jde o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez 
ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či 
nepřijímá podporu z jednoho nebo více 
nástrojů Unie pro financování vnější 
činnosti.
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