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Pozmeňujúci návrh 1
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 a. berie na vedomie osobitnú správu 
EDA č. 32/2018 (Núdzový trustový fond 
Európskej únie pre Afriku: flexibilný, ale 
nedostatočne zameraný); vyzýva Komisiu, 
aby sa bezodkladne zaoberala 
nedoriešenými odporúčaniami; 
zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť, aby 
projekty financované prostredníctvom 
Trustového fondu EÚ pre Afriku dopĺňali 
opatrenia v rámci iných nástrojov EÚ a 
opatrenia, ktoré financujú členské štáty 
alebo iní darcovia; berie na vedomie 
nízku mieru príspevkov členských štátov a 
iných darcov, čo vedie k pochybnostiam o 
opodstatnenosti využívania trustového 
fondu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na osobitnú správu 
EDA č. 35/2018 (Transparentnosť 
finančných prostriedkov EÚ 
implementovaných prostredníctvom 
MVO:  je potrebné väčšie úsilie), v ktorej 
sa uvádza, že pri využívaní prostriedkov 
EÚ mimovládnymi organizáciami (MVO) 
často chýba transparentnosť, najmä ak 
finančné prostriedky využívajú 
dodávatelia orgánov OSN; vyzýva 
Komisiu, aby zlepšila svoje systémy 

2. dôrazne oceňuje úsilie, ktoré vyvíja 
občianska spoločnosť na celom svete s 
cieľom presadzovať a obhajovať ľudské 
práva, najmä v časoch zmenšujúceho sa 
priestoru pre občiansku spoločnosť a 
spochybňovania univerzálnosti ľudských 
práv; zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ 
posilnila podporu organizácií občianskej 
spoločnosti v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR); súhlasí síce s 
tým, že zásady transparentnosti a 
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sledovania využívania finančných 
prostriedkov MVO a zabezpečila a 
overovala správne uplatňovanie pravidiel 
a postupov v súlade s odporúčaniami 
EDA;

zodpovednosti v súvislosti s vynakladaním 
verejných finančných prostriedkov v 
prospech občianskej spoločnosti sú 
dôležité, konštatuje však so znepokojením, 
že za určitými vytrvalými výzvami s týmto 
zameraním sa v skutočnosti skrýva ešte 
nehanebnejší zámer, a to umlčať 
občiansku spoločnosť a kritické hlasy 
podnecovaním podozrievavých postojov a 
prehnanej byrokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na osobitnú správu EDA 
č. 35/2018 (Transparentnosť finančných 
prostriedkov EÚ implementovaných 
prostredníctvom MVO:  je potrebné väčšie 
úsilie), v ktorej sa uvádza, že pri využívaní 
prostriedkov EÚ mimovládnymi 
organizáciami (MVO) často chýba 
transparentnosť, najmä ak finančné 
prostriedky využívajú dodávatelia orgánov 
OSN; vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoje 
systémy sledovania využívania finančných 
prostriedkov MVO a zabezpečila a 
overovala správne uplatňovanie pravidiel a 
postupov v súlade s odporúčaniami EDA;

2. berie na vedomie osobitnú správu 
EDA č. 35/2018 (Transparentnosť 
finančných prostriedkov EÚ 
implementovaných prostredníctvom MVO: 
je potrebné väčšie úsilie); zdôrazňuje, že 
Dvor audítorov zistil, že v oblasti 
vonkajšej činnosti je Komisia vyberá 
projekty vedené mimovládnymi 
organizáciami (MVO) v zásade úplne 
transparentne a že vo všeobecnosti 
poskytovala údaje o humanitárnej a 
rozvojovej pomoci v súlade s 
medzinárodnými štandardmi pre 
transparentnosť;  konštatuje však, že pri 
využívaní prostriedkov EÚ mimovládnymi 
organizáciami (MVO) často chýba 
transparentnosť, najmä ak orgány OSN 
poskytujú finančné prostriedky ďalším 
subjektom; konštatuje okrem toho, že v 
súčasnom regulačnom rámci nie sú pre 
MVO stanovené žiadne doplňujúce 
požiadavky na transparentnosť na rozdiel 
od iných príjemcov; vyzýva Komisiu, aby 
naďalej zlepšovala svoje systémy 
sledovania využívania finančných 
prostriedkov MVO a zabezpečila a 
overovala správne uplatňovanie pravidiel a 
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postupov v súlade s odporúčaniami EDA, 
čo umožní tiež posúdenie nákladov, ktoré 
vykazujú všetci implementační aktéri; víta 
v tejto súvislosti zavedenie verejnej 
webovej stránky EU Aid Explorer v marci 
2019, na ktorej sa nachádzajú všetky 
zverejnené údaje o vonkajšej pomoci 
poskytnutej inštitúciami a členskými 
štátmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na osobitnú správu EDA 
č. 35/2018 (Transparentnosť finančných 
prostriedkov EÚ implementovaných 
prostredníctvom MVO:  je potrebné väčšie 
úsilie), v ktorej sa uvádza, že pri využívaní 
prostriedkov EÚ mimovládnymi 
organizáciami (MVO) často chýba 
transparentnosť, najmä ak finančné 
prostriedky využívajú dodávatelia orgánov 
OSN; vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoje 
systémy sledovania využívania finančných 
prostriedkov MVO a zabezpečila a 
overovala správne uplatňovanie pravidiel a 
postupov v súlade s odporúčaniami EDA;

2. poukazuje na osobitnú správu EDA 
č. 35/2018 (Transparentnosť finančných 
prostriedkov EÚ implementovaných 
prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie 
úsilie), v závere ktorej sa konštatuje, že 
Komisia nepostupovala dostatočne 
transparentne, pokiaľ ide o využívanie 
finančných prostriedkov mimovládnymi 
organizáciami (MVO), najmä ak finančné 
prostriedky využívajú dodávatelia orgánov 
OSN; vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoje 
systémy sledovania využívania finančných 
prostriedkov MVO, uplatňovala jednotný 
výklad príslušných ustanovení nariadenia 
o rozpočtových pravidlách v rôznych 
útvaroch, a zabezpečovala a overovala 
správne uplatňovanie pravidiel a postupov 
v súlade s odporúčaniami EDA;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. žiada, aby sa vyvíjalo úsilie o 
riešenie nedostatkov týkajúcich sa 
nepriameho hospodárenia s finančnými 
prostriedkami EÚ v niektorých krajinách, 
ktoré sú príjemcami v rámci predvstupovej 
pomoci (IPA); konštatuje so 
znepokojením, že finančné prostriedky z 
IPA pre Turecko sa takmer vôbec netýkali 
základných hodnôt, ako napríklad sloboda 
tlače a nestrannosť súdnictva, zatiaľ čo 
Komisia len v obmedzenej miere využívala 
podmienenosť na podporu reforiem v 
prioritných sektoroch demokracia a 
právny štát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Lars Patrick Berg

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta zavedenie prvých opatrení na 
budovanie kapacít v rámci zmeneného 
nástroja na podporu stability a mieru v 
roku 2018; zdôrazňuje, že tieto opatrenia 
by sa mali uskutočniť v kontexte 
celkového procesu reformy sektora 
bezpečnosti; nabáda na dôraznejšie 
sledovanie krátkodobých stabilizačných 
opatrení prostredníctvom dlhodobejších 
opatrení financovaných z nástroja na 
podporu stability a mieru alebo iných 
nástrojov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Özlem Demirel
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta zavedenie prvých opatrení na 
budovanie kapacít v rámci zmeneného 
nástroja na podporu stability a mieru v 
roku 2018; zdôrazňuje, že tieto opatrenia 
by sa mali uskutočniť v kontexte 
celkového procesu reformy sektora 
bezpečnosti; nabáda na dôraznejšie 
sledovanie krátkodobých stabilizačných 
opatrení prostredníctvom dlhodobejších 
opatrení financovaných z nástroja na 
podporu stability a mieru alebo iných 
nástrojov;

3. odmieta zavedenie prvých opatrení 
na budovanie kapacít v rámci zmeneného 
nástroja na podporu stability a mieru v 
roku 2018; pripomína, že zmenený rozsah 
pôsobnosti nástroja na podporu stability a 
mieru s cieľom financovať vojsko 
ohrozuje jeho civilný charakter a je v 
rozpore s článkom 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ, 
ako aj hlavným cieľom článkov 208 a 209 
ZFEÚ, a že tento nástroj financovaný z 
rozvojovej pomoci EÚ by sa mal 
zameriavať len na civilné opatrenia a 
hlavné príčiny nestability a konfliktov; 
nástroj musí byť preto zameraný na 
odstránenie chudoby, nešírenie zbraní a 
odzbrojenie, demobilizáciu a reintegráciu, 
predchádzanie konfliktom, 
sprostredkovanie a mierové riešenie 
konfliktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3 a. v súvislosti s nástrojom 
predvstupovej pomoci (IPA II) konštatuje, 
že administratívne kapacity prístupových 
krajín sa naďalej vyznačujú 
nedostatkami, čo vedie k nedostatočnej 
absorpčnej kapacite v rámci nepriameho 
riadenia; poukazuje na to, že, ako je 
zdôraznené v osobitnej správe Dvora 
audítorov z roku 2018 o finančných 
prostriedkoch z nástroja IPA pre Turecko, 
pokrok v takých citlivých oblastiach ako 
právny štát a občianska spoločnosť 
nezávisí len od finančných prostriedkov 
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pridelených z nástroja IPA, ale, čo je 
dôležitejšie, od politickej vôle verejných 
orgánov; domnieva sa, že teraz je viac ako 
kedykoľvek predtým dôležité, aby Komisia 
uplatňovala podmienenosť na podporu 
reforiem v prioritných sektoroch v 
Turecku, ako sú právny štát a správa vecí 
verejných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Lars Patrick Berg

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na vykonávanie 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila 
súčinnosť s NATO; domnieva sa, že 
kľúčovými cieľmi Únie v rámci budúceho 
VFR musia byť konkurencieschopná 
európska obranná technologická a 
priemyselná základňa, posilnenie 
vojenských spôsobilostí členských štátov a 
vytvorenie európskej obrannej únie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Özlem Demirel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta analytické preskúmanie EDA 4. berie na vedomie analytické 



AM\1194788SK.docx 9/14 PE644.929v01-00

SK

týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na vykonávanie 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila 
súčinnosť s NATO; domnieva sa, že 
kľúčovými cieľmi Únie v rámci budúceho 
VFR musia byť konkurencieschopná 
európska obranná technologická a 
priemyselná základňa, posilnenie 
vojenských spôsobilostí členských štátov a 
vytvorenie európskej obrannej únie;

preskúmanie Dvora audítorov týkajúce sa 
európskej obrany a jeho odporúčania; 
vyzýva Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby 
zabezpečila dôsledné uplatňovanie článku 
41 ods. Zmluvy o EÚ; preto naliehavo 
vyzýva na ukončenie všetkých obranných 
činností Únie vykonávaných na účel 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na vykonávanie 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila 
súčinnosť s NATO; domnieva sa, že 
kľúčovými cieľmi Únie v rámci budúceho 
VFR musia byť konkurencieschopná 
európska obranná technologická a 
priemyselná základňa, posilnenie 
vojenských spôsobilostí členských štátov a 
vytvorenie európskej obrannej únie;

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; žiada nezávislejšie a 
verejne dostupné posúdenia opatrení EÚ 
týkajúcich sa civilnej a vojenskej 
bezpečnosti a vojenských opatrení, najmä 
misií EÚ zameraných na vojenský výcvik, 
budovania kapacít vojenských aktérov v 
tretích krajinách (budovanie kapacít na 
podporu bezpečnosti a rozvoja 
prostredníctvom nástroja na podporu 
stability a mieru), ako aj opatrení v oblasti 
riadenia hraníc a migrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na vykonávanie 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila 
súčinnosť s NATO; domnieva sa, že 
kľúčovými cieľmi Únie v rámci budúceho 
VFR musia byť konkurencieschopná 
európska obranná technologická a 
priemyselná základňa, posilnenie 
vojenských spôsobilostí členských štátov a 
vytvorenie európskej obrannej únie;

4. berie na vedomie analytické 
preskúmanie EDA týkajúce sa európskej 
obrany; zaväzuje sa, že zabezpečí 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na účel činnosti Únie 
v rámci SBOP (PESCO, EDIDP, ERF, 
CARD atď.) a interoperabilitu s NATO; 
domnieva sa, že kľúčovými cieľmi Únie v 
rámci budúceho VFR musia byť 
konkurencieschopná európska obranná 
technologická a priemyselná základňa, 
posilnenie vojenských spôsobilostí 
členských štátov a vytvorenie európskej 
obrannej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na vykonávanie 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila 
súčinnosť s NATO; domnieva sa, že 
kľúčovými cieľmi Únie v rámci budúceho 
VFR musia byť konkurencieschopná 
európska obranná technologická a 
priemyselná základňa, posilnenie 
vojenských spôsobilostí členských štátov a 
vytvorenie európskej obrannej únie;

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na účel činnosti Únie 
v rámci SBOP (PESCO, EDIDP, ERF, 
CARD atď.) a zabezpečila súčinnosť s 
NATO; domnieva sa, že dôležitými cieľmi 
Únie v rámci budúceho VFR sú 
konkurencieschopná európska obranná 
technologická a priemyselná základňa, 
lepšia koordinácia vojenských spôsobilostí 
členských štátov a vytvorenie európskej 
obrannej únie.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na vykonávanie 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.) a zabezpečila 
súčinnosť s NATO; domnieva sa, že 
kľúčovými cieľmi Únie v rámci budúceho 
VFR musia byť konkurencieschopná 
európska obranná technologická a 
priemyselná základňa, posilnenie 
vojenských spôsobilostí členských štátov a 
vytvorenie európskej obrannej únie;

4. víta analytické preskúmanie EDA 
týkajúce sa európskej obrany a podporuje 
jeho odporúčania; vyzýva Komisiu ako 
strážkyňu zmlúv, aby zabezpečila 
súdržnosť všetkých obranných činností 
Únie vykonávaných na vykonávanie 
činnosti Únie v rámci SBOP (PESCO, 
EDIDP, ERF, CARD atď.) a v prípade 
potreby zabezpečila súčinnosť s NATO; 
domnieva sa, že jedným z kľúčových 
cieľov Únie v rámci budúceho VFR musí 
byť konkurencieschopná európska obranná 
technologická a priemyselná základňa, 
posilnenie vojenských spôsobilostí 
členských štátov a vytvorenie európskej 
obrannej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
zákonnosť zbavenia Európskeho 
parlamentu rozpočtovej funkcie 
prostredníctvom rozhodnutí Rady o 
zriadení Európskej obrannej agentúry 
(EDA) a stálej štruktúrovanej spolupráce 
(PESCO); pripomína, že podľa 
príslušných ustanovení článku 45 ods. 2 a 
článku 46 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa 
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rozhodnutia prijímajú kvalifikovanou 
väčšinou bez toho, aby bola stanovená 
možnosť veta; pripomína, že podľa 
článku 42 Zmluvy o EÚ je možné zbaviť 
Parlament rozpočtovej funkcie len v 
prípade operačných výdavkov a že je na to 
potrebné jednomyseľné rozhodnutie 
Rady; zdôrazňuje, že Rada ešte nikdy 
takéto rozhodnutie neprijala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. trvá na tom, že treba dôsledne 
monitorovať využívanie finančných 
prostriedkov nástroja pre utečencov v 
Turecku a zabezpečiť, aby sa tieto 
finančné prostriedky presne zameriavali 
na projekty pre utečencov a nepoužívali 
na iné účely; vyzýva Komisiu, aby 
pravidelne podávala rozpočtovému 
orgánu správy o zlučiteľnosti 
financovaných opatrení s príslušným 
právnym základom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. keďže je znepokojený nedostatkom 
viditeľnosti projektov, ktoré financuje 
EÚ, zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť 
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zviditeľnenie finančných nástrojov EÚ a 
posilniť ich doplnkovosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
používanie iných finančných 
mechanizmov spolu s rozpočtom EÚ na 
uskutočňovanie politík EÚ, ako sú 
trustové fondy, vážne ohrozuje 
zodpovednosť a transparentnosť; 
očakáva, že po tom, ako v budúcnosti 
nadobudne účinnosť nový nástroj na 
financovanie vonkajšej činnosti NDICI, 
sa trustové fondy postupne zrušia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 b. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom flexibility v 
administratívnych a rozpočtových, resp. 
finančných postupoch, pokiaľ ide o 
civilné misie SBOP; pripomína svoj 
názor, že Komisia by mala zaviesť 
osobitné pravidlá verejného obstarávania 
pri opatreniach krízového riadenia v 
rámci SBOP, aby sa uľahčila rýchla a 
flexibilná organizácia misií;
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Or. en


