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I. ODPOVĚDI KOMISE A ESVČ VE ZKRATCE 

Přeshraniční programy v oblastech ležících podél vnějších pozemních a námořních hranic EU 
představují jedinečnou formu spolupráce mezi členskými státy a sousedními partnerskými zeměmi. 
Tato spolupráce umožňuje posílení mezilidských kontaktů a výměn na regionální a místní úrovni a 
zapojuje širokou škálu aktérů (obce, nevládní organizace, univerzity atd.). Všechny zúčastněné 
strany si vysoce cení programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství na 
období 2014–2020, které jsou obecně vnímány jako úspěšný způsob, jak sjednotit EU a sousední 
země za účelem řešení společných výzev a priorit, přičemž ústředními prvky této spolupráce jsou 
odpovědnost a partnerství.  

Tato spolupráce představuje jedinečnou součást souboru nástrojů EU v oblasti zahraniční politiky. V 
řadě případů umožnily programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství 
spolupráci, která by se jinak neuskutečnila nebo by z politických důvodů narážela na obtíže, jako je 
například spolupráce mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. V tomto smyslu představuje 
přeshraniční spolupráce důležitý apolitický nástroj pro budování důvěry. To je hlavním přínosem a 
přidanou hodnotou, kterou uznávají všichni zúčastnění partneři.  

Programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství mají také klíčový význam 
při řešení nedostatků v rozvoji příhraničních oblastí a problémů, které přesahují hranice států, jako je 
např. změna klimatu nebo dopravní spojení. Díky tomu, že takové problémy řeší prostřednictvím 
specifického modelu řízení spolupráce, se programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského 
nástroje sousedství osvědčily jako účinný nástroj pro společná řešení.  

Komise vítá celkový závěr zvláštní zprávy EÚD, který potvrzuje, že programy přeshraniční 
spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství poskytly regionům na obou stranách 

vnějších hranic EU relevantní a cennou podporu. Vzhledem ke svému načasování však audit 
mohl výsledky programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského sousedství, jejichž plné 
provádění bylo zahájeno v roce 2019, zachytit pouze částečně. Kompletní výsledky budou známy až 
při uzavření programů, tedy v roce 2025. 

Komise uznává, že doplňkovost mezi nástroji EU prováděnými na stejném území se může stále 
zlepšovat.  Vítáme zájem delegací EU o to více se do této spolupráce zapojovat a získávat o ní 
podrobnější informace. Rovněž vítáme závěr EÚD ohledně potřeby užšího zapojení delegací EU a 
domníváme se, že toto zapojení musí respektovat pravidla pro spravování těchto programů v rámci 
přístupu sdíleného řízení.  

Komise uznává některé problémy, s nimiž se provádění programů přeshraniční spolupráce v rámci 
evropského nástroje sousedství v minulosti potýkalo, jako například pozdní zahajování programů, 
některé nedostatky v monitorování výsledků nebo nedostatečný přístup k nástrojům pro podávání 
zpráv o podvodech. Komise tyto problémy řešila začleněním přeshraniční spolupráce v rámci 
evropského nástroje sousedství do celkového rámce Interreg jako součásti politiky soudržnosti. 
„Programy Interreg NEXT“, jak jsou nyní nazývány, budou v letech 2021–2027 těžit ze 
zjednodušeného právního rámce, nových postupů a trvale vysoké úrovně závazku, a to navzdory 
bezprecedentním výzvám, které vznikly v důsledku ruské vojenské agrese proti Ukrajině. Programy 
Interreg NEXT budou jádrem podpory EU poskytované Ukrajině a jejím obyvatelům na jejich 
evropské cestě, neboť budou budovat kapacity a posilovat vazby spolupráce s EU v jejích 
příhraničních regionech.  
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II. ODPOVĚDI KOMISE A ESVČ NA HLAVNÍ 
PŘIPOMÍNKY EÚD  

1. Doplňkovost programů přeshraniční spolupráce v rámci 

evropského nástroje sousedství s ostatními programy 

financovanými EU  

Komise vítá hlavní připomínku EÚD, že programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského 
nástroje sousedství byly vypracovány za účasti všech zúčastněných stran a jejich priority byly 
stanoveny v souladu se společnými výzvami příhraničních regionů. Rovněž bere na vědomí, že EÚD 
uznal, že tematické cíle vybrané v rámci programů byly v souladu s analýzou regionálních problémů 
a nedostatků1 a že při určování potřeb a priorit zúčastněných regionů hrála důležitou roli občanská 
společnost2. 

Komise povzbuzuje a prosazuje koordinaci mezi programy a nástroji EU, aby se posílila jejich 
vzájemná součinnost a zabránilo se dvojímu financování. Vítáme připomínku EÚD, že Komise 
vyvinula úsilí, aby zabránila dvojímu financování projektů a identifikovala možné synergie3. Komise 
v tomto smyslu vydala také doporučení pro programy. Kromě toho program Interact a TESIM 
(projekt technické podpory Komise pro programy přeshraniční spolupráce v rámci evropského 
nástroje sousedství) vytvořily s podporou Komise v červenci 2020 platformu pro dialog „Zlepšení 
synergií v celém Středomoří“. Tato platforma je otevřena všem programům Interreg na období 
2021–2027, které působí ve Středomoří, a napomáhá lepší koordinaci jak při programování, tak při 
provádění. Komise rovněž bere na vědomí, že EÚD uznává koordinační úsilí, které vyvíjí projekt 
technické podpory TESIM a program Interact a samotné programy přeshraniční spolupráce v rámci 
evropského nástroje sousedství4.  

Za zajištění synergií a zabránění zdvojování nebo dvojímu financování odpovídají řídící orgány. V 
tomto ohledu Komise nesouhlasí s tím, že prováděná koordinace je „nedostatečná“ a že je zde 
„nedostatek strukturované koordinace“5. 

Komise a ESVČ považují za důležité, aby se delegace EU více zapojovaly do programů přeshraniční 
spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a Interreg NEXT6. Právní rámec politiky 
soudržnosti však jasně vymezuje úlohu Komise při provádění těchto programů. V rámci sdíleného 
řízení nesou odpovědnost za výběr projektů a monitorování na úrovni projektů zúčastněné země a 
programové orgány, nikoli Komise. 

U programů na období 2021–2027 Komise výrazně zjednodušila postupy pro vytváření programů v 
rámci opatření politiky soudržnosti. Zejména se ruší určování programových orgánů, což by mělo 

                                                 
1 Viz připomínka EÚD v bodě 15.  

2 Viz připomínka EÚD v bodě 22.  

3 Viz připomínka EÚD v bodě 23.  

4 Viz připomínka EÚD v bodě 28. 

5 Viz připomínka EÚD v bodě 29. 

6 Viz připomínka EÚD v bodě 31. 
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pomoci zabránit zpožděním zjištěným v období 2014–20207 a urychlit zahájení budoucích 
programů.  

2. Výběr, monitorování a podávání zpráv  

Komise vítá závěry EÚD o postupu výběru, který byl označen za „do značné míry transparentní a 
navržen tak, aby umožňoval výběr nejvhodnějších projektů přeshraniční spolupráce v rámci 
evropského nástroje sousedství“, a o úloze Komise a řídících orgánů při poskytování užitečných 
pokynů k provádění projektů a ke zmírnění rizika podvodů. Bereme na vědomí zjištění EÚD týkající se 
předpokládané (dobré) výkonnosti projektů, jakož i určitého slabšího přeshraničního dopadu u menší 
části kontrolovaných projektů. Počátkem října 2022 získala Komise od programových orgánů 
informaci, že nedostatky zjištěné EÚD jsou v mezidobí alespoň částečně řešeny8. Například 
výstavba silničního hraničního přechodu v polských Malhowicích, která posílí přeshraniční rozměr 
projektu regionální silnice 885, probíhá a měla by být dokončena v roce 2025. Podle informací 
obdržených od programových orgánů byly všechny zpožděné kontroly na místě z ročního plánu na 
období 2020–2021 provedeny do konce června 2022. 

Pokud jde o rámec pro monitorování a vykazování u jednotlivých programů, všechny programy si 
zvolily alespoň jeden společný ukazatel výstupů pro každou prioritu, díky čemuž je možné na úrovni 
přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství dosáhnout věrohodné úrovně 
agregace9. Na podporu těchto programů se plánují další opatření, která jim pomohou přesně 
nastavit systém ukazatelů na úrovni projektů, a to včetně technické podpory.  

3. Programy NEXT a vyhlídky do budoucna 

Komise vítá, že EÚD uznal, že se do změn nového právního rámce a postupů na období 2021–2027 
promítla poučení z minulosti. Komise je přesvědčena, že zavedená zjednodušující opatření přinesou 
konkrétní výhody pro programy i jejich provádění, jakož i pro příjemce projektů. Komise se domnívá, 
že nová nařízení poskytují více než dostatečně robustní systém pro identifikaci případných 
nedostatků v systémech řízení a kontroly programů, a to bez negativních důsledků a dlouhých 
prodlev, které způsoboval dřívější postup určování10. Rovněž v použití zjednodušeného postupu pro 
velké infrastrukturní projekty Komise spatřuje pouze výhody a žádná podstatná rizika. Právní 
předpisy stále umožňují Komisi vyjádřit své stanovisko před výběrem projektu, ale takový zásah by 
neměl realizaci těchto projektů zpožďovat. 

Komise se domnívá, že nedostatky systémů monitorování a vykazování programů přeshraniční 
spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství, které zjistil EÚD, byly novými nařízeními 
odpovídajícím způsobem vyřešeny. Programy musí uplatňovat výkonnostní rámec politiky 
soudržnosti a stanovit jasný systém společných ukazatelů výstupů a výsledků. Komise důsledně 
vybízela programy, aby tyto společné ukazatele využívaly, a všechny programy Interreg NEXT se 
rozhodly nové společné ukazatele výstupů a výsledků používat, díky čemuž bude úroveň agregace 
pro programy na období 2021–2027 mnohem vyšší než v období 2014–202011.  

                                                 
7 Viz připomínka EÚD v bodě 33. 

8 Viz připomínky EÚD v bodech 59 a 66. 

9 Viz připomínka EÚD v bodě 61. 

10 Viz připomínka EÚD v bodě 77. 

11 Viz připomínka EÚD v bodě 81. 
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Přijetí víceletého strategického dokumentu se v důsledku ruské vojenské agrese vůči Ukrajině 
zpozdilo. Přesto byl nakonec dne 12. srpna přijat.  

Z důvodu ruské vojenské agrese vůči Ukrajině jsou veškeré aktivity EU v oblasti spolupráce s 
Ruskem a Běloruskem pozastaveny a programy spolupráce s těmito dvěma zeměmi na období 
2021–2027 pravděpodobně ani nebudou v blízké budoucnosti zahájeny. Navzdory velmi složité 
politické situaci přetrvává nadšení a vysoká míra angažovanosti pro spolupráci v rámci jižního 
sousedství v oblasti Středomoří.   

Kromě toho nabývá na intenzitě a významu spolupráce s Ukrajinou a Moldavskem, neboť oběma 
zemím byl udělen status kandidátské země EU. Program Interreg nabízí Ukrajině a Moldavsku 
jedinečnou příležitost stát se přímou součástí programů sdíleného řízení. Díky investicím do 
vzdělávání, zdravotnictví, zelené infrastruktury nebo řízení překračování hranic pomohou programy 
Interreg NEXT řešit různé výzvy a naléhavé potřeby příhraničních regionů v partnerských zemích a 
poskytnou regionálním a místním zúčastněným stranám neocenitelné příležitosti ke zvýšení jejich 
kapacit prostřednictvím společných projektů s jejich partnery z členských států. Komise se snaží tuto 
spolupráci posílit jak finančně, tak úpravou právního rámce. Komise rovněž dělá vše pro to, aby 
nové programy byly přijaty do konce roku 2022 a bylo možné co nejdříve zahájit novou spolupráci a 
investice v příhraničních regionech.  

III. ODPOVĚDI KOMISE A ESVČ NA ZÁVĚRY A 
DOPORUČENÍ EÚD  

Doporučení 1 – Zlepšit koordinaci mezi programy  

Komise by měla: 

(a) při přezkumu návrhů programů Interreg NEXT posoudit, zda se programy s částečným 

zeměpisným překrýváním zavázaly zajistit koordinaci mezi programy, doplňkovost a synergie;  

(b) v rámci své monitorovací role ověřovat účinné provádění zavedené koordinace mezi programy. 

Cílové datum provedení pro písmeno a): 31. prosince 2022 

Cílové datum provedení pro písmeno b): 30. června 2023 

Komise toto doporučení přijímá. 

Pokud jde o písmeno a), všechny programy Interreg na období 2021–2027, včetně programu 
Interreg NEXT, musí ve svém programovém dokumentu popsat, jakým způsobem zohledňují 
doplňkovost a synergie s jinými programy a nástroji financování. (čl. 17 odst. 3 písm. b) bod ii) 
nařízení o Interreg). Komise proto při hodnocení kvality programů a před jejich schválením posuzuje, 
zda je tento požadavek splněn. K tomu patří i popis způsobu, jakým hodlají programové orgány 
koordinovat své činnosti s ostatními finančními toky EU, včetně dvoustranné spolupráce EU s 
partnerskými zeměmi. Taková koordinace může být různorodá v závislosti na složitosti, kontextu a 
geografických specifikách příslušného programu.  

Pokud jde o písmeno b), Komise ověří, zda programové orgány v rámci svých programů Interreg 
NEXT provádějí koordinaci mezi programy.  
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Doporučení 2 – Posílit zapojení delegací EU 

V rámci své poradní funkce by Komise měla systematicky zvát na zasedání společného programového 

výboru a společných monitorovacích výborů ESVČ a příslušné delegace EU, aby se jich účastnily v roli 

pozorovatelů. 

Cílové datum provedení: 31. března 2023 

Komise toto doporučení přijímá. 

GŘ pro regionální a městskou politiku je odpovědným útvarem pro řízení programů přeshraniční 
spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a Interreg NEXT, a proto Evropskou komisi 
zastupuje v monitorovacích výborech. Stejně jako u všech programů politiky soudržnosti zváží 
vedoucí GŘ program každého monitorovacího výboru a zajistí odpovídající zastoupení Komise, jakož 
i Evropské služby pro vnější činnost a kolegů z delegací EU.   

Komise zajistí systematické sdílení dokumentace monitorovacích výborů s příslušnými kolegy, 
včetně kolegů z Evropské služby pro vnější činnost a delegací EU. Tento postup se již u některých 
programů přeshraniční spolupráce evropského nástroje sousedství uplatňuje, např. u programu 
přeshraniční spolupráce evropského nástroje sousedství ve Středomoří.  

Komise zdůrazňuje, že výbory pro společné programování nejsou formálními programovými orgány. 
Jsou vytvářeny ad hoc zúčastněnými zeměmi za účelem tvorby nových programových dokumentů. 
Po přijetí programů v roce 2022 jejich činnost skončí. 

Doporučení 3 – Upravit nástroj IT pro podávání zpráv o 

podvodech  

Komise by měla orgánům pro boj proti podvodům ve třetích zemích (uvedeným v dohodách o 

financování) umožnit, aby potenciální nesrovnalosti hlásily přímo prostřednictvím systému pro řízení 

nesrovnalostí. 

Cílové datum provedení: 31. prosince 2023 

Komise toto doporučení přijímá. 

Z technického hlediska je přístup pro nové vykazující orgány a uživatele možný. Může být a také 
bude poskytnut. Komise by však ráda zdůraznila, že vzhledem k současné úrovni dostupnosti 
lidských zdrojů může být poskytování školení, poradenství a pomoci novým uživatelům 
problematické. Komise rovněž upozorňuje, že ve třetích zemích, které využívají pomoc EU, mohou na 
vnitrostátní úrovni vznikat problémy týkající se způsobilosti k podávání zpráv o nesrovnalostech 
prostřednictvím systému řízení nesrovnalostí. 

Doporučení 4 – Vydat pokyny ke sledování udržitelnosti 

výsledků po skončení projektu 

Komise by měla poskytnout pokyny ve formě poradenství a podpory v oblasti sledování udržitelnosti 
projektů (financovaných z programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství 

a Interreg NEXT) a doporučit, aby projekty, které přesahují určitou hodnotu anebo obsahují 

infrastrukturní složku, podávaly po skončení projektu ŘO zprávy o udržitelnosti jejich výsledků. 
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Cílové datum provedení: 31. prosince 2023 

Komise toto doporučení přijímá. 

Udržitelnost projektů je důležitou zásadou pro realizaci všech politik EU. Komise se bude aktivně 
zabývat otázkou udržitelnosti projektů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje 
sousedství během akcí zaměřených na výměnu zkušeností určených programovým orgánům, jako je 
například konzultační a koordinační skupina pro přeshraniční spolupráci v rámci evropského nástroje 
sousedství anebo na zasedáních monitorovacího výboru.   

Komise zdůrazňuje, že pro programy Interreg NEXT je trvalost operací regulačním požadavkem 
podle článku 65 nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027. Programové orgány 
budou v souladu s tímto požadavkem trvalost sledovat.  

Doporučení 5 – Vést konzultace o velkých infrastrukturních 

projektech se všemi příslušnými službami 

Vzhledem ke strategickému významu velkých infrastrukturních projektů ve dvoustranných vztazích 
s partnerskými zeměmi by Komise měla zajistit, aby Generální ředitelství pro regionální a 
městskou politiku (GŘ REGIO) konzultovalo seznam plánovaných projektů a související koncepční 
dokumenty se všemi příslušnými generálními ředitelstvími, Evropskou službou pro vnější činnost a 
delegacemi EU. 

Cílové datum provedení: 31. prosince 2022 

Komise toto doporučení přijímá. 

V souladu s čl. 57 odst. 3 a 4 nařízení o Evropské územní spolupráci (Interreg) na období 2021–
2027 obdrží GŘ pro regionální a městskou politiku seznamy plánovaných velkých infrastrukturních 
projektů, jakož i koncepční poznámky, v nichž bude uvedeno místo, rozpočet, vedoucí partner a 
partneři, jakož i hlavní cíle a výsledky velkých infrastrukturních projektů, které mají být financovány 
v rámci programů Interreg NEXT. GŘ pro regionální a městskou politiku bude seznamy i koncepční 
dokumenty konzultovat s příslušnými útvary, včetně ESVČ a delegací EU. 

Doporučení 6 – Posílit používání společných ukazatelů 

V rámci přezkumu návrhů programů Interreg NEXT by Komise měla posuzovat soudržnost ukazatelů a 

podporovat co nejširší využívání společných ukazatelů výstupů a výsledků. 

Cílové datum provedení: okamžitě  

Komise toto doporučení přijímá. 

Rozšířené používání společných ukazatelů bylo zakotveno v nařízeních pro období 2021–2027. 
Nařízení stanoví systematický přístup k výkonnosti, monitorování a hodnocení a stanoví společné 
ukazatele výstupů a výsledků, které mají být využívány v co nejširším rozsahu. To platí i pro 
programy Interreg NEXT, přičemž Komise během posuzování kvality všech návrhů programů ověřuje 
soudržnost ukazatelů. Metodické popisy společných ukazatelů výstupů a výsledků jsou shrnuty v 
pracovním dokumentu útvarů Komise SWD(2021)198. 
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