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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0465),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-
0274/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci  a stanoviská Výboru pre 
medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Ciele nástroja predvstupovej 
pomoci sa výrazne odlišujú od 
všeobecných cieľov vonkajšej činnosti 

(2) Ciele nástroja predvstupovej 
pomoci vychádzajú zo zásad vonkajšej 
činnosti Únie uvedených v článku 21 

                                               
1

2
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Únie, keďže tento nástroj je zameraný na 
prípravu prijímateľov uvedených v prílohe 
I na budúce členstvo v Únii a podporu ich 
prístupového procesu. Je preto nevyhnutné 
mať k dispozícii špecializovaný nástroj na 
podporu rozširovania a zároveň zabezpečiť 
jeho komplementaritu so všeobecnými 
cieľmi vonkajšej činnosti Únie, a najmä 
s Nástrojom susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce (NDICI).

Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), 
ako aj z odlišnej povahy tohto nástroja, 
ktorý je zameraný na prípravu prijímateľov 
uvedených v prílohe I (ďalej len 
„prijímatelia“) na budúce členstvo v Únii 
a podporu ich prístupového procesu. Je 
preto nevyhnutné mať k dispozícii 
špecializovaný nástroj na podporu 
rozširovania a zároveň zabezpečiť jeho 
komplementaritu so všeobecnými cieľmi 
vonkajšej činnosti Únie, a najmä 
s Nástrojom susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce (NDICI).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 49 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) sa stanovuje, že každý 
európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, 
demokracie, rovnosti, právneho štátu 
a rešpektovania ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám a zaväzuje sa 
tieto hodnoty podporovať, môže požiadať 
o členstvo v Únii. Európsky štát, ktorý 
požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže 
stať členom, len keď sa potvrdí, že spĺňa 
kritériá členstva stanovené na zasadnutí 
Európskej rady v Kodani v júni 1993 
(ďalej len „kodanské kritériá“), a za 
predpokladu, že Únia má kapacitu 
integrovať nového člena. Kodanské 
kritériá sa týkajú stability inštitúcií 
zaručujúcich demokraciu, právny štát, 
ľudské práva a rešpektovanie a ochranu 
menšín, existenciu fungujúceho trhového 
hospodárstva, schopnosť zvládať 
konkurenčný tlak a trhové sily v Únii 
a schopnosť vziať na seba nielen práva, 

(3) V článku 49 Zmluvy o EÚ sa 
stanovuje, že každý európsky štát, ktorý 
rešpektuje hodnoty úcty k ľudskej 
dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, 
právneho štátu a rešpektovania ľudských 
práv vrátane práv osôb patriacich 
k menšinám a zaväzuje sa tieto hodnoty 
podporovať, môže požiadať o členstvo 
v Únii. Tieto hodnoty sú spoločné 
členským štátom v spoločnosti, v ktorej 
prevláda pluralizmus, nediskriminácia, 
tolerancia, spravodlivosť, solidarita 
a rovnosť medzi ženami a mužmi.
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ale aj povinnosti vyplývajúce zo zmlúv 
vrátane dodržiavania cieľov politickej, 
hospodárskej a menovej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Akýkoľvek európsky štát, ktorý 
požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže 
stať členským štátom Únie, len keď sa 
potvrdí, že úplne spĺňa kritériá 
pristúpenia stanovené na zasadnutí 
Európskej rady v Kodani v júni 1993 
(ďalej len „kodanské kritériá“), a za 
predpokladu, že Únia má kapacitu 
integrovať nového člena. Kodanské 
kritériá sa týkajú stability inštitúcií 
zaručujúcich demokraciu, právny štát, 
ľudské práva a rešpektovanie a ochranu 
menšín, existenciu fungujúceho trhového 
hospodárstva, schopnosť zvládať 
konkurenčný tlak a trhové sily v Únii 
a schopnosť vziať na seba nielen práva, 
ale aj povinnosti vyplývajúce zo zmlúv 
vrátane plnenia cieľov politickej, 
hospodárskej a menovej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pomoc by sa mala poskytovať aj (7) Pomoc by sa tiež mala poskytovať 
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v súlade s dohodami, ktoré uzatvorila Únia 
s prijímateľmi uvedenými v prílohe I. 
Zameriavať by sa mala najmä na pomoc 
prijímateľom uvedeným v prílohe I pri 
posilňovaní demokratických inštitúcií 
a právneho štátu, reformovaní súdnictva 
a verejnej správy, dodržiavaní základných 
práv a podpore rodovej rovnosti, 
tolerancie, sociálneho začlenenia 
a nediskriminácie. Takisto by mala 
podporovať kľúčové zásady a práva 
vymedzené v Európskom pilieri sociálnych 
práv. Účelom pomoci by naďalej mala byť 
podpora ich úsilia o prehĺbenie regionálnej, 
makroregionálnej a cezhraničnej 
spolupráce, ako aj posilnenie územného 
rozvoja, a to aj vykonávaním 
makroregionálnych stratégií Únie. Mala by 
tiež posilňovať ich hospodársky a sociálny 
rozvoj a správu hospodárskych záležitostí 
a byť základom agendy inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj 
realizáciou regionálneho rozvoja, rozvoja 
poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych 
politík a politík zamestnanosti a rozvoja 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je 
zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou 
s názvom Digitálna agenda pre západný 
Balkán.

v súlade s dohodami, ktoré Únia uzatvorila 
s prijímateľmi. Zameriavať by sa mala 
najmä na pomoc prijímateľom pri 
posilňovaní demokratických inštitúcií 
a právneho štátu, reformovaní súdnictva 
a verejnej správy, dodržiavaní základných 
práv vrátane práv osôb patriacich k 
menšinám a podpore rodovej rovnosti, 
tolerancie, sociálneho začlenenia, 
dodržiavania medzinárodne dohodnutých 
pracovných noriem týkajúcich sa práv 
pracujúcich a nediskriminácie. Takisto by 
mala podporovať dodržiavanie kľúčových 
zásad a práv vymedzených v Európskom 
pilieri sociálnych práv, zastávanie 
sociálneho trhového hospodárstva a 
konvergenciu k sociálnemu acquis zo 
strany prijímateľov. Účelom pomoci by 
naďalej mala byť podpora ich úsilia 
o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej 
a cezhraničnej spolupráce, ako aj 
posilnenie územného rozvoja, a to aj 
vykonávaním makroregionálnych stratégií 
Únie. Mala by tiež posilňovať ich 
hospodársky a sociálny rozvoj a správu 
hospodárskych záležitostí a byť základom 
agendy inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, a to aj realizáciou 
regionálneho rozvoja, rozvoja 
poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych 
politík a politík zamestnanosti a rozvoja 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je 
zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou 
s názvom Digitálna agenda pre západný 
Balkán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Akcie v rámci nástroja 
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ustanoveného týmto nariadením by mali 
tiež prispievať k pomoci príjemcom v 
postupnom zosúlaďovaní so spoločnou 
zahraničnou a bezpečnostnou politikou 
(SZBP), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
prístupového procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by v súlade so zásadou 
participatívnej demokracie mala 
podporovať parlamentný dohľad v každej 
prijímateľskej krajine uvedenej v prílohe I.

(12) Komisia by v súlade so zásadou 
participatívnej demokracie mala 
podporovať posilňovanie parlamentných 
kapacít a parlamentný dohľad v každej 
prijímateľskej krajine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I
musia byť lepšie pripravení na riešenie 
globálnych výziev, ako sú napríklad 
udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na 
zosúladenie s úsilím Únie na riešenie 
týchto otázok. Tento program odzrkadľuje 
dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade 
so záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, 
pričom by mal prispieť k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 

(13) Prijímatelia musia byť lepšie 
pripravení na riešenie globálnych výziev, 
ako sú napríklad udržateľný rozvoj 
a zmena klímy, a na zosúladenie s úsilím 
Únie na riešenie týchto otázok. Tento 
program odzrkadľuje dôležitosť boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a ciele trvalo 
udržateľného rozvoja, pričom by mal 
prispieť k uplatňovaniu hľadiska ochrany 
klímy v politikách Únie a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % výdavkov rozpočtu 
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výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami
v rámci tohto programu sa prispeje na 
ciele v oblasti klímy prostriedkami vo 
výške 16 % celkového finančného krytia 
programu. Relevantné akcie sa určia počas 
prípravy a implementácie programu, 
pričom celkový prínos tohto programu by 
mal byť súčasťou príslušných hodnotení 
a procesov preskúmania.

EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Akcie v rámci tohto programu by sa mali 
zamerať na príspevok k cieľom v oblasti 
klímy prostriedkami vo výške 16 % 
celkového finančného krytia programu, 
pričom sa budú usilovať dosiahnuť cieľ, 
aby výdavky týkajúce sa klímy dosiahli do 
roku 2027 30 %  výdavkov v rámci VFR. 
Relevantné akcie sa určia počas prípravy 
a implementácie programu, pričom celkový 
prínos tohto programu by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia a členské štáty by mali 
zaručiť súlad, súdržnosť 
a komplementaritu svojej pomoci, a to 
najmä prostredníctvom pravidelných 
konzultácií a častých výmen informácií 
v priebehu rôznych etáp cyklu pomoci.
Mali by sa tiež vykonať potrebné kroky na 
zaistenie lepšej koordinácie 
a komplementarity s inými darcami, a to aj 
prostredníctvom pravidelných konzultácií. 
Mala by sa posilniť úloha občianskej 
spoločnosti, a to v rámci programov, ktoré 
sa implementujú prostredníctvom vládnych 
orgánov, ako aj v pozícii priameho 
prijímateľa pomoci Únie.

(16) Komisia a členské štáty by mali 
zaručiť súlad, súdržnosť, konzistentnosť
a komplementaritu svojej pomoci, a to 
najmä prostredníctvom pravidelných 
konzultácií a častých výmen informácií 
v priebehu rôznych etáp cyklu pomoci. 
Mali by sa tiež vykonať potrebné kroky na 
zaistenie lepšej koordinácie 
a komplementarity s inými darcami, a to aj 
prostredníctvom pravidelných konzultácií. 
Mala by sa primerane posilniť úloha 
rôznych nezávislých organizácií
občianskej spoločnosti a rôznych typov a 
úrovní miestnych orgánov, a to v rámci 
programov, ktoré sa implementujú 
prostredníctvom vládnych orgánov, ako aj 
v pozícii priameho prijímateľa pomoci 
Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Priority akcie na dosiahnutie cieľov 
v príslušných oblastiach politiky, ktoré sa 
budú podporovať v rámci tohto nariadenia, 
by sa mali definovať v programovacom 
rámci, ktorý Komisia vypracuje na obdobie 
viacročného finančného rámca Únie na 
roky 2021 až 2027 v partnerstve 
s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, a to 
na základe programu rozširovania a ich 
špecifických potrieb a v súlade so 
všeobecnými a špecifickými cieľmi 
definovanými v tomto nariadení, pričom sa 
náležite zohľadnia príslušné národné 
stratégie. V programovacom rámci by sa 
mali určiť oblasti, na ktorých podporu sa 
má pomoc poskytovať, spolu s orientačnou 
alokáciou na jednotlivé oblasti podpory 
vrátane odhadovaných výdavkov 
súvisiacich s klímou.

(17) Priority akcie na dosiahnutie cieľov 
v príslušných oblastiach politiky, ktoré sa 
budú podporovať v rámci tohto nariadenia, 
by sa mali definovať v programovacom 
rámci, ktorý Komisia vypracuje na obdobie 
viacročného finančného rámca Únie na 
roky 2021 až 2027. Tieto priority by sa 
mali vymedziť v partnerstve 
s prijímateľmi, a to na základe programu 
rozširovania a ich špecifických potrieb 
a v súlade so všeobecnými a špecifickými 
cieľmi definovanými v tomto nariadení, 
pričom sa náležite zohľadnia príslušné 
národné stratégie a príslušné uznesenia 
Európskeho parlamentu. Toto partnerstvo 
by malo podľa potreby zahŕňať príslušné 
orgány, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti. Komisia by mala podporovať 
spoluprácu medzi príslušnými 
zainteresovanými stranami a koordináciu 
darcov. V programovacom rámci by sa 
mali určiť oblasti, na ktorých podporu sa 
má pomoc poskytovať, spolu s orientačnou 
alokáciou na jednotlivé oblasti podpory 
vrátane odhadovaných výdavkov 
súvisiacich s klímou a rodovou rovnosťou. 
Na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie 
tohto nariadenia prijatím programového 
rámca IPA a jeho revízie do 30 júna 2025.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pomoc poskytovaná prijímateľom 
uvedeným v prílohe I, pokiaľ ide o ich 
reformné úsilie s ohľadom na členstvo 
v Únii, je v záujme Únie. Pomoc by sa 
mala spravovať s výrazným zameraním sa 
na výsledky a so stimulmi pre tých, ktorí 
preukážu svoj záväzok k reformám 
prostredníctvom účinnej implementácie 
predvstupovej pomoci a pokroku na ceste 
k splneniu kritérií členstva.

(18) Pomoc poskytovaná prijímateľom 
pri ich úsilie o reformu politických, 
právnych a hospodárskych systémov
s ohľadom na členstvo v Únii je 
v spoločnom záujme Únie a prijímateľov. 
Pomoc by sa mala spravovať s výrazným 
zameraním sa na výsledky a so stimulmi 
pre tých, ktorí preukážu svoj záväzok 
k reformám prostredníctvom účinnej 
implementácie predvstupovej pomoci 
a pokroku na ceste k splneniu kritérií 
členstva. Pomoc by sa mala prideľovať na 
základe prístupu založeného na 
výkonnosti v súlade so zásadou 
„spravodlivého podielu“ a jasnými 
dôsledkami v prípadoch vážneho 
zhoršenia rešpektovania ľudskej 
dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, 
právneho štátu a ľudských práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Bez toho, aby bol dotknutý 
rozpočtový postup a ustanovenia 
o pozastavení pomoci v medzinárodných 
dohodách s príjemcami, by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o zmenu prílohy I k tomuto 
nariadeniu, s cieľom pozastaviť alebo 
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čiastočne pozastaviť pomoc Únie. Táto 
právomoc by sa mala využívať v prípade, 
ak príjemca nedodržiava zásady 
demokracie, právneho štátu, ľudských 
práv a základných slobôd, alebo porušuje 
záväzky prijaté v príslušných dohodách 
uzavretých s Úniou. Ak Komisia zistí, že 
dôvody oprávňujúce pozastavenie pomoci 
už neplatia, mala by mať právomoc 
prijímať delegované akty na účely zmeny 
prílohy I s cieľom obnoviť pomoc Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Prechod z priameho riadenia 
finančných prostriedkov predvstupovej 
pomoci Komisiou na nepriame riadenie 
prijímateľmi uvedenými v prílohe I by mal 
byť postupný a v súlade s príslušnými 
kapacitami uvedených prijímateľov. 
Pomoc by naďalej mala využívať štruktúry 
a nástroje, ktoré sa osvedčili 
v predvstupovom procese.

(19) Prechod z priameho riadenia 
finančných prostriedkov predvstupovej 
pomoci Komisiou na nepriame riadenie 
prijímateľmi by mal byť postupný 
a v súlade s príslušnými kapacitami 
uvedených prijímateľov. Prechod 
príjemcov na nepriame hospodárenie by 
sa mal v osobitných politických alebo 
programových oblastiach pozastaviť 
v prípade, ak by sa tieto kapacity výrazne 
znížili alebo ak by takéto riadenie viedlo 
k neefektívnemu využívaniu finančných 
prostriedkov Únie, čo by spôsobilo značné 
nedostatky v súvislosti s príslušnými 
povinnosťami. Pri takomto rozhodnutí by 
sa mali náležite zohľadniť všetky 
prípadné negatívne hospodárske 
a sociálne dôsledky. Pomoc by naďalej 
mala využívať štruktúry a nástroje, ktoré sa 
osvedčili v predvstupovom procese.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Akékoľvek prideľovanie 
finančných prostriedkov podľa tohto 
nariadenia by sa malo vykonávať 
transparentným, účinným, zodpovedným, 
odpolitizovaným a nediskriminačným 
spôsobom, a to aj prostredníctvom 
spravodlivého rozdelenia, ktoré odráža 
potreby regiónov a miestnych samospráv.
Komisia, vysoká predstaviteľka Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
(ďalej len „PK/VP“), a najmä delegácie 
Únie by mali dôkladne monitorovať 
dodržiavanie týchto kritérií a zásad 
transparentnosti, zodpovednosti 
a nediskriminácie pri prideľovaní 
finančných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31b) Komisia, VP/PK, a najmä 
delegácie Únie a príjemcovia pomoci by 
mali zvýšiť viditeľnosť predvstupovej 
pomoci Únie s cieľom informovať 
o pridanej hodnote podpory Únie. 
Príjemcovia finančných prostriedkov Únie 
by mali uznať pôvod financovania Únie 
a zabezpečiť jej riadne zviditeľnenie. 
Nástroj IPA by mal prispievať 
k financovaniu komunikačných akcií 
na podporu výsledkov pomoci Únie 
viacerým cieľovým skupinám v skupine 
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príjemcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „zásada spravodlivého podielu 
pomoci“ znamená doplnenie prístupu 
založeného na výsledkoch o nápravný 
alokačný mechanizmus v prípadoch, keď 
by pomoc poskytnutá príjemcovi bola inak 
neúmerne nízka alebo vysoká v porovnaní 
s ostatnými príjemcami, pričom sa 
zohľadnia potreby príslušného 
obyvateľstva a relatívny pokrok, pokiaľ 
ide o reformy týkajúce sa začatia 
prístupových rokovaní alebo pokroku 
v týchto rokovaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom nástroja IPA 
III je podpora prijímateľov uvedených 
v prílohe I pri prijímaní a implementovaní 
politických, inštitucionálnych, právnych, 
administratívnych, sociálnych 
a hospodárskych reforiem, ktoré sa od 
týchto prijímateľov požadujú v záujme 
zaistenia dodržiavania hodnôt Únie 
a postupného zosúladenia sa s pravidlami,
normami, politikami a postupmi Únie 

1. Všeobecným cieľom nástroja IPA 
III je podpora prijímateľov pri prijímaní 
a implementovaní politických, 
inštitucionálnych, právnych, 
administratívnych, sociálnych 
a hospodárskych reforiem, ktoré sa od 
týchto prijímateľov požadujú v záujme 
zaistenia dodržiavania hodnôt Únie 
a postupného zosúladenia sa s pravidlami, 
normami, politikami a postupmi Únie 
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s cieľom dosiahnuť členstvo v Únii, čím sa 
prispieva k ich stabilite, bezpečnosti 
a prosperite.

s cieľom dosiahnuť členstvo v Únii, čím sa 
prispieva k ich stabilite, bezpečnosti 
a prosperite, ako aj k strategickým 
záujmom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Nástroj IPA III má tieto špecifické 
ciele:

2. (netýka sa SK jazykovej verzie)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) posilniť právny štát, demokraciu, 
dodržiavanie ľudských práv, základných 
práv a medzinárodného práva, občiansku 
spoločnosť a bezpečnosť, ako aj zlepšiť 
riadenie migrácie vrátane riadenia hraníc;

a) posilniť právny štát, demokraciu, 
dodržiavanie ľudských práv, základných 
práv a medzinárodného práva, sociálnu 
súdržnosť, rodovú rovnosť, občiansku 
spoločnosť a bezpečnosť, ako aj zlepšiť 
riadenie migrácie vrátane riadenia hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) formovať pravidlá, normy, politiky 
a postupy prijímateľov uvedených 
v prílohe I tak, aby boli v súlade 
s pravidlami, normami, politikami 
a postupmi Únie, a posilniť zmierenie 
a dobré susedské vzťahy, ako aj 
medziľudské kontakty a komunikáciu;

c) formovať pravidlá, normy, politiky 
a postupy prijímateľov tak, aby boli 
v súlade s pravidlami, normami, politikami 
a postupmi Únie, a posilniť predchádzanie 
konfliktom, zmierenie, budovanie mieru, 
budovanie dôvery, mediáciu a dobré 
susedské vzťahy, ako aj medziľudské 
kontakty a komunikáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) posilniť hospodársky a sociálny 
rozvoj, a to aj prostredníctvom zvýšenej 
pripojiteľnosti a regionálneho rozvoja, 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, 
sociálnych politík a politík zamestnanosti, 
posilniť ochranu životného prostredia, 
zvýšiť odolnosť proti zmene klímy, 
urýchliť prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo a rozvíjať digitálnu 
ekonomiku a spoločnosť;

d) posilniť hospodársky a sociálny 
rozvoj a súdržnosť, a to aj 
prostredníctvom zvýšenej prepojiteľnosti
a regionálneho rozvoja, poľnohospodárstva 
a rozvoja vidieka, sociálnych politík 
a politík zamestnanosti, posilniť ochranu
životného prostredia, zvýšiť odolnosť proti 
zmene klímy, urýchliť prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo a rozvíjať 
digitálnu ekonomiku a spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
nástroja IPA III na obdobie 2021 – 2027 je 

1. Finančné krytie na implementáciu 
nástroja IPA III na obdobie 2021 – 2027 je 
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14 500 000 000 EUR v bežných cenách. [...] EUR v bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Z fondu [EFRR]32 sa prispieva na 
programy alebo opatrenia zriadené na 
účely cezhraničnej spolupráce medzi 
prijímateľmi uvedenými v prílohe I
a členskými štátmi. Tieto programy 
a opatrenia prijíma Komisia v súlade 
s článkom 16. Výška príspevku 
z programov IPA – CBC sa určuje podľa 
článku 10 ods. 3 [nariadenia o EÚS]. 
Programy cezhraničnej spolupráce v rámci 
nástroja IPA sa riadia v súlade 
s [nariadením o EÚS].

5. Z fondu [EFRR]32 sa prispieva na 
programy alebo opatrenia zriadené na 
účely cezhraničnej spolupráce medzi 
prijímateľmi a jedným alebo viacerými
a členskými štátmi. Tieto programy 
a opatrenia prijíma Komisia v súlade 
s článkom 16. Výška príspevku 
z programov IPA – CBC sa určuje podľa 
článku 10 ods. 3 [nariadenia o EÚS] s 
maximálnou prahovou hodnotou 
príspevku v rámci IPA III vo výške 85 %.
Programy cezhraničnej spolupráce v rámci 
nástroja IPA sa riadia v súlade 
s [nariadením o EÚS].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final – návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde.

32 COM(2018) 372 final – návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Celkový politický rámec na 
vykonávanie tohto nariadenia sa skladá 

1. Komplexný politický rámec na 
vykonávanie tohto nariadenia sa skladá 
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z rámca politiky rozširovania 
vymedzeného Európskou radou a Radou, 
dohôd stanovujúcich právne záväzný vzťah 
s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, ako 
aj príslušných uznesení Európskeho 
parlamentu, oznámení Komisie alebo zo 
spoločných oznámení Komisie a vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku. Komisia 
zabezpečuje súdržnosť medzi pomocou 
a rámcom politiky rozširovania.

z rámca politiky rozširovania 
vymedzeného Európskou radou a Radou, 
dohôd stanovujúcich právne záväzný vzťah 
s prijímateľmi, ako aj príslušných uznesení 
Európskeho parlamentu, oznámení 
Komisie alebo zo spoločných oznámení 
Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. 
Komisia zabezpečuje súdržnosť medzi 
pomocou a celkovým rámcom politiky 
rozširovania. PK/VP zabezpečuje celkovú 
politickú koordináciu vonkajšej činnosti 
Únie, jej jednotu, konzistentnosť a 
účinnosť, a to aj týmto nariadením. 
Európska služba pre vonkajšiu činnosť 
(ďalej len „ESVČ“) preto koordinuje 
programovanie podľa tohto nariadenia a 
prispieva do cyklu riadenia tohto 
nariadenia na základe cieľov politiky 
stanovených v článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V programoch a akciách podľa 
tohto nariadenia sa zohľadňuje zmena 
klímy, ochrana životného prostredia 
a rodová rovnosť a podľa potreby sa v nich 
riešia vzájomné prepojenia medzi cieľmi 
trvalo udržateľného rozvoja33, pričom 
cieľom je podporovať integrované 
opatrenia, ktoré môžu vytvárať súvisiace 
prínosy a ucelene spĺňať viaceré ciele.

2. V programoch a akciách podľa 
tohto nariadenia sa zohľadňuje zmena 
klímy, ochrana životného prostredia, 
migrácia, bezpečnosť, sociálna a 
regionálna súdržnosť a rodová rovnosť 
a podľa potreby sa v nich riešia vzájomné 
prepojenia medzi cieľmi trvalo 
udržateľného rozvoja33, pričom cieľom je 
podporovať integrované opatrenia, ktoré 
môžu vytvárať súvisiace prínosy a ucelene 
spĺňať viaceré ciele. K dosahovaniu cieľov
v oblasti klímy prispievajú 16 % celkového 
finančného krytia.

__________________ ____________________
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33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia predkladá Parlamentu 
príslušné programové dokumenty včas 
pred začiatkom programového obdobia. V 
týchto dokumentoch sa uvádzajú 
orientačné sumy prostriedkov pridelených 
na tematické okno, podľa možností 
rozčlenené podľa krajiny/regiónov, 
pričom sa uvedú očakávané výsledky a 
výber opatrení týkajúcich sa pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Komisia, PK/VP, a najmä 
delegácie Únie v krajinách prijímajúcich 
pomoc zapájajú príslušné organizácie 
občianskej spoločnosti do všetkých etáp 
cyklu pomoci vrátane zavádzania, rozvoja 
a vykonávania programov a zabezpečia 
prijatie primeraných opatrení 
na posilnenie kapacít týchto organizácií, 
aby mohli v čo najplnšom rozsahu 
zohrávať svoju úlohu v tomto procese.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMOVÝ RÁMEC A
IMPLEMENTÁCIA

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pomoc v rámci nástroja IPA III 
vychádza z programovacieho rámca 
nástroja IPA pre dosahovanie 
špecifických cieľov uvedených v článku 3. 
Programovací rámec nástroja IPA 
stanovuje Komisia na obdobie trvania 
viacročného finančného rámca Únie.

1. Toto nariadenie doplní 
programový rámec nástroja IPA, v ktorom 
sa stanovia ďalšie ustanovenia o tom, ako 
sa budú dosahovať osobitné ciele uvedené
v článku 3. Programovací rámec nástroja 
IPA stanovuje Komisia na obdobie trvania 
viacročného finančného rámca Únie, ktoré 
je predmetom ods. 3 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ročné rozpočtové prostriedky 
schvaľuje Európsky parlament a Rada 
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v medziach limitov viacročného 
finančného rámca na roky 2021 až 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V programovacom rámci nástroja IPA sa 
primerane zohľadňujú príslušné národné 
stratégie a sektorové politiky.

V programovacom rámci nástroja IPA sa 
primerane zohľadňujú uznesenia 
Európskeho parlamentu a príslušné 
národné stratégie a sektorové politiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Programovací rámec nástroja IPA
prijíma Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu bez toho, aby bol 
dotknutý odsek 4. Uvedený vykonávací akt 
sa prijíma v súlade s postupom 
preskúmania výborom uvedeným v článku 
16.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
4, prijíma Komisia programovací rámec 
nástroja IPA vrátane opatrení na 
zakotvenie zásady „spravodlivého podielu“ 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
v súlade s článkom 14 . Programový 
rámec nástroja IPA sa končí 30. júna 
2025. Komisia  prijme do 30. júna 2025 
nový programový rámec IPA na základe 
hodnotenia v polovici trvania uvedeného 
v článku 32 [nariadenia o NDICI] 
a s prihliadnutím na príslušné uznesenia 
Európskeho parlamentu. Programový 
rámec nástroja IPA sa môže v prípade 
potreby preskúmať aj na účely účinného 
vykonávania, najmä ak sa v politickom 
rámci uvedenom v článku 6 vyskytnú 
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podstatné zmeny, a pri zohľadnení 
príslušných uznesení Európskeho 
parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V programovacom rámci nástroja 
IPA sa uvádzajú ukazovatele pre
posudzovanie pokroku pri dosahovaní 
cieľov, ktoré sú v ňom stanovené.

5. V programovacom rámci nástroja 
IPA sa na posudzovanie pokroku pri 
dosahovaní cieľov, ktoré sú v ňom 
stanovené, zohľadňujú jasné a overiteľné 
ukazovatele výkonnosti uvedené v prílohe 
IV k tomuto nariadeniu. Prístup založený 
na výkonnosti na základe tohto 
nariadenia je predmetom pravidelnej 
výmeny názorov v Európskom parlamente 
a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a

Pozastavenie pomoci Únie

1. Ak príjemca nedodržiava zásady 
demokracie, právneho štátu, ľudské práva 
a základné slobody alebo porušuje 
záväzky prijaté v príslušných dohodách 
uzavretých s Úniou, Komisia je v súlade 
s článkom 14 splnomocnená prijať 
delegovaný akt na účely zmeny prílohy 
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I k tomuto nariadeniu s cieľom 
pozastaviť alebo čiastočne pozastaviť 
pomoc Únie. V prípade čiastočného 
pozastavenia sa uvedú programy, na ktoré 
sa pozastavenie uplatňuje.

2. Ak Komisia zistí, že dôvody 
oprávňujúce pozastavenie pomoci už 
neplatia, má právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 14 na 
účely zmeny prílohy I s cieľom obnoviť 
pomoc Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia môže v osobitných 
politických oblastiach alebo programoch 
prejsť od nepriameho riadenia v súvislosti 
s prijímajúcou krajinou k nepriamemu 
riadeniu poverenými subjektmi inými ako 
príjemca v rámci IPA III alebo 
k priamemu riadeniu, a to v prípade, ak 
príjemca nedodržiava zásady demokracie, 
právneho štátu a nerešpektuje ľudské 
práva a základné slobody, alebo v prípade 
porušenia záväzkov prijatých 
v príslušných dohodách uzavretých 
s Úniou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia v plnej miere zapája 
Európsky parlament do záležitostí 
súvisiacich s plánovaním a vykonávaním 
opatrení podľa tohto článku vrátane 
všetkých plánovaných podstatných zmien 
alebo prideľovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Úhrada všeobecnej alebo 
odvetvovej rozpočtovej podpory je 
podmienená uspokojivým pokrokom 
uskutočneným pri dosahovaní cieľov 
dohodnutých s prijímateľom.

Komisia uplatňuje kritériá podmienenosti 
rozpočtovej podpory stanovené v článku 
23 ods. 4 [nariadenia o NDICI]. Prijme 
opatrenia na zníženie alebo pozastavenie 
financovania zo strany Únie 
prostredníctvom rozpočtovej podpory 
v prípade systémových nezrovnalostí 
v systémoch riadenia a kontroly alebo 
nedostatočného pokroku pri dosahovaní 
cieľov dohodnutých s príjemcom.

Opätovné zavedenie pomoci po 
pozastavení uvedenom v článku 8 ods. 2b 
sprevádza cielená pomoc vnútroštátnym 
orgánom auditu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Kapitola VI – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

MONITOROVANIE A HODNOTENIE MONITOROVANIE, PODÁVANIE 
SPRÁV, HODNOTENIE A 
KOMUNIKÁCIA

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Popri ukazovateľoch uvedených 
v prílohe IV sa v rámci pre výsledky 
pomoci z nástroja IPA III zohľadňujú aj 
správy o rozšírení.

4. Popri ukazovateľoch uvedených 
v prílohe IV sa v rámci pre výsledky 
pomoci z nástroja IPA III zohľadňujú aj 
správy o rozšírení, hodnotenia Komisie 
týkajúce sa programov hospodárskych 
reforiem a príslušné uznesenia Európskeho 
parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade predbežné a záverečné 
hodnotiace správy uvedené v článku 32 
[nariadenia o NDICI]. Tieto správy sa 
zverejňujú.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Popri článku 129 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ktorý sa týka 
ochrany finančných záujmov Únie, musia 
prijímatelia uvedení v prílohe I v rámci 
nepriameho riadenia bezodkladne 
nahlasovať Komisii nezrovnalosti, ktoré 
boli predmetom primárneho 
administratívneho alebo súdneho zistenia, 
vrátane podvodov a naďalej ju informovať 
o napredovaní správnych a súdnych 
konaní. Nahlasovanie by sa malo 
uskutočňovať elektronicky 
prostredníctvom systému riadenia 
nezrovnalostí, ktorý zriadila Komisia.

5. Popri článku 129 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ktorý sa týka 
ochrany finančných záujmov Únie, musia 
prijímatelia v rámci nepriameho riadenia 
bezodkladne nahlasovať Komisii 
nezrovnalosti, ktoré boli predmetom 
primárneho administratívneho alebo 
súdneho zistenia, vrátane podvodov 
a naďalej ju informovať o napredovaní 
správnych a súdnych konaní. Nahlasovanie 
by sa malo uskutočňovať elektronicky 
prostredníctvom systému riadenia 
nezrovnalostí, ktorý zriadila Komisia.
Komisia podporí v prijímajúcich 
krajinách rozvoj kapacít parlamentnej 
kontroly a auditu, ako aj väčšiu 
transparentnosť a prístup verejnosti 
k informáciám. Komisia, VP/PK, a najmä 
delegácie Únie v prijímajúcich krajinách 
zabezpečia, aby sa akékoľvek 
prideľovanie finančných prostriedkov 
v rámci nepriameho hospodárenia 
vykonávalo transparentne, odpolitizovane 
a nie čiastočným spôsobom vrátane 
spravodlivého rozdelenia, ktoré odráža 
potreby regiónov a miestnych samospráv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na Komisiu sa prenáša právomoc 
prijímať delegované akty uvedené 
v článku 13.

2. Na Komisiu sa prenáša právomoc 
prijímať delegované akty uvedené 
v článkoch 7 ods. 3, 7a (nový), 13 a 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 16 sa musia prijať
osobitné pravidlá, ktorými sa určia 
jednotné podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia, a to najmä pokiaľ ide 
o štruktúry, ktoré sa majú zriadiť v rámci 
prípravy na pristúpenie, a o pomoc pre 
rozvoj vidieka.

1. Osobitné pravidlá týkajúce sa 
štruktúr, ktoré sa majú zriadiť v rámci 
prípravy na pristúpenie a na pomoc na 
rozvoj vidieka, sa prijmú prostredníctvom 
delegovaného aktu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Európsky parlament určí 
pozorovateľa pre každú schôdzu výboru 
IPA.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Uplatňujú sa články 36 a 37 
[nariadenia o NDICI].

1. Pri poskytovaní finančnej pomoci 
podľa tohto nariadenia Komisia, VP/PK, 
a najmä delegácie Únie v prijímajúcich 
krajinách prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie viditeľnosti 
finančnej podpory Únie vrátane 
dodržiavania týchto požiadaviek 
príjemcami. Akcie financované z nástroja 
IPA podliehajú požiadavkám stanoveným 
v manuáli pre komunikáciu 
a zviditeľnenie vonkajších činností 
Európskej únie. Komisia prijíma 
usmernenia pre projekty financované 
Úniou týkajúce sa zviditeľnenia 
a komunikácie pri každom príjemcovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia prijíma opatrenia na 
posilnenie strategickej komunikácie 
a verejnej diplomacie na účely 
informovania o hodnotách Únie 
a zdôrazňovania pridanej hodnoty 
v súvislosti s podporou Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie uznávajú pôvod 
financovania Únie a zabezpečujú jeho 
riadne zviditeľnenie tým, že:

a) poskytnú vyhlásenie zdôrazňujúce 
podporu z Únie viditeľným spôsobom 
v dokumentoch a komunikačných 
materiáloch týkajúcich sa implementácie 
fondov a to aj na oficiálnom webovom 
sídle, ak existuje;

b) podporujú činnosti a ich výsledky 
poskytovaním súvislých, účinných 
a primeraných cielených informácií 
rôznym cieľovým skupinám vrátane médií 
a verejnosti.

Komisia vykonáva informačné 
a komunikačné akcie súvisiace s týmto 
nariadením, ako aj akciami 
uskutočnenými v rámci tohto nariadenia 
a s výsledkami, ktoré sa v rámci neho 
dosiahli. Finančné zdroje pridelené na 
toto nariadenie zároveň prispievajú 
k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
tieto priority priamo týkajú cieľov 
uvedených v článku 3 a v prílohách II 
a III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2021. Uplatňuje sa od 1. januára 2021 
do 31. decembra 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Zriadenie a podpora riadneho 
fungovania inštitúcií potrebných na 
zabezpečenie právneho štátu, a to už od 
rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na: zriadenie nezávislých, 
zodpovedných a efektívnych súdnych 
systémov vrátane transparentného 
prijímania zamestnancov založeného na 
zásluhách a presadzovania justičnej 
spolupráce, systémov hodnotenia 
a povyšovania a účinných disciplinárnych 
postupov v prípadoch protiprávneho 
konania; zabezpečenie zriadenia 
spoľahlivých systémov na ochranu hraníc, 
riadenie migračných tokov a poskytovanie 
azylu tým, ktorí ho potrebujú; vytvorenie 
účinných nástrojov na predchádzanie a boj 
proti organizovanej trestnej činnosti, 
obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu, 
praniu špinavých peňazí/financovaniu 
terorizmu a korupcii; podporu a ochranu 
ľudských práv, práv osôb patriacich 
k menšinám vrátane Rómov, ako aj 
základných slobôd lesieb, gejov, 
bisexuálnych, transrodových 
a intersexuálnych osôb, podporu slobody 
médií a ochranu údajov.

a) Zriadenie a podpora riadneho 
fungovania inštitúcií potrebných na 
zabezpečenie právneho štátu, a to už od 
rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na: zriadenie nezávislých, 
zodpovedných a efektívnych súdnych 
systémov vrátane transparentného 
prijímania zamestnancov založeného na 
zásluhách a presadzovania justičnej 
spolupráce, systémov hodnotenia 
a povyšovania a účinných disciplinárnych 
postupov v prípadoch protiprávneho 
konania; zabezpečenie zriadenia 
primeraných systémov na ochranu hraníc, 
riadenie migračných tokov a poskytovanie 
azylu tým, ktorí ho potrebujú; vytvorenie 
účinných nástrojov na predchádzanie a boj 
proti organizovanej trestnej činnosti, 
obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu, 
praniu špinavých peňazí/financovaniu 
terorizmu a korupcii; podporu a ochranu 
ľudských práv, rodovej rovnosti, práv osôb 
patriacich k menšinám vrátane Rómov, ako 
aj základných slobôd lesieb, gejov, 
bisexuálnych, transrodových 
a intersexuálnych osôb, podporu slobody 
médií a ochranu údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Posilnenie správy hospodárskych 
záležitostí. Intervencie sa zamerajú na 
podporu účasti na procese programu 
hospodárskych reforiem a systematickej 
spolupráce s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami na základoch hospodárskej 
politiky. Zväčšenie kapacity na posilnenie 
makroekonomickej stability a podpora 
pokroku pri premene na fungujúce trhové 
hospodárstvo so schopnosťou čeliť 
konkurenčným tlakom a trhovým silám 
v rámci Únie.

c) Posilnenie správy hospodárskych 
záležitostí. Intervencie sa zamerajú na 
podporu účasti na procese programu 
hospodárskych reforiem a systematickej 
spolupráce s medzinárodnými finančnými 
inštitúciami na základoch hospodárskej 
politiky. Zväčšenie kapacity na posilnenie 
makroekonomickej stability, sociálnej 
súdržnosti a podpora pokroku pri premene 
na fungujúce trhové hospodárstvo so 
schopnosťou čeliť konkurenčným tlakom 
a trhovým silám v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Posilnenie kapacity Únie a jej 
partnerov pri predchádzaní konfliktom, 
budovaní mieru a riešení situácie pred 
začiatkom krízy a po jej skončení, a to aj 
prostredníctvom včasného varovania 
a analýzy rizík citlivých z hľadiska 
konfliktov; podpora opatrení týkajúcich sa 
nadväzovania kontaktov medzi ľuďmi, 
zmierenia, budovania mieru a budovania 
dôvery ľudí, podpora budovania kapacít na 
podporu akcií v oblasti bezpečnosti 
a rozvoja (ďalej len „CBSD“).

d) Posilnenie kapacity Únie a jej 
partnerov pri predchádzaní konfliktom, 
budovaní mieru a riešení situácie pred 
začiatkom krízy a po jej skončení, a to aj 
prostredníctvom včasného varovania 
a analýzy rizík citlivých z hľadiska 
konfliktov; podpora opatrení týkajúcich sa 
nadväzovania kontaktov medzi ľuďmi, 
zmierenia, budovania mieru a budovania 
dôvery ľudí vrátane vytvorenia 
regionálnej komisie na zistenie faktov 
o vojnových zločinoch a iných prípadoch 
závažného porušovania ľudských práv 
spáchaných v bývalej Juhoslávii 
(RECOM), ako aj podpora budovania 
kapacít na podporu akcií v oblasti 
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bezpečnosti a rozvoja (ďalej len „CBSD“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Posilnenie kapacít organizácií 
občianskej spoločnosti a organizácií 
sociálnych partnerov vrátane 
profesionálnych združení 
v prijímateľských krajinách uvedených 
v prílohe I a podpora nadväzovania 
kontaktov na všetkých úrovniach medzi 
organizáciami, ktoré majú sídlo v Únii, 
a organizáciami, ktoré majú sídlo 
v prijímateľských krajinách uvedených 
v prílohe I, aby sa im umožnilo zapojiť sa 
do účinného dialógu s verejnými 
a súkromnými aktérmi.

e) Posilnenie kapacít organizácií 
občianskej spoločnosti a organizácií 
sociálnych partnerov vrátane 
profesionálnych združení 
v prijímateľských krajinách a podpora 
nadväzovania kontaktov na všetkých 
úrovniach medzi organizáciami, ktoré majú 
sídlo v Únii, a organizáciami, ktoré majú 
sídlo v prijímateľských krajinách, aby sa 
im umožnilo zapojiť sa do účinného 
dialógu s verejnými a súkromnými 
aktérmi. Pomoc by mala byť prístupná čo 
najširšej škále organizácií v prijímajúcich 
krajinách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) Podpora zosúladenia pravidiel, 
noriem, politík a postupov partnerských 
krajín s pravidlami, normami, politikami 
a postupmi Únie vrátane pravidiel štátnej 
pomoci.

f) Podpora zosúladenia pravidiel, 
noriem, politík a postupov partnerských 
krajín s pravidlami, normami, politikami
a postupmi Únie vrátane verejného 
obstarávania a pravidiel štátnej pomoci.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) Podpora kvalitnej zamestnanosti 
a prístupu na trh práce. Intervencie v tejto 
oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej 
nezamestnanosti a nečinnosti 
podporovaním trvalo udržateľnej integrácie 
na trhu práce, predovšetkým mladých ľudí 
[najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní ani nie 
sú v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET)], žien, dlhodobo 
nezamestnaných a všetkých nedostatočne 
zastúpených skupín. Opatreniami sa má 
stimulovať kvalita vytvárania pracovných 
miest a podporovať účinné presadzovanie 
pravidiel a noriem práce na celom území. 
Ostatnými kľúčovými oblasťami 
intervencie sú podpora rodovej rovnosti, 
podpora zamestnateľnosti a produktivity, 
prispôsobovanie sa pracovníkov 
a podnikov zmenám, zavedenie 
udržateľného sociálneho dialógu 
a modernizácia a posilňovanie inštitúcií 
trhu práce, napríklad verejných služieb 
zamestnanosti a inšpektorátu práce.

h) Podpora kvalitnej zamestnanosti 
a prístupu na trh práce. Intervencie v tejto 
oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej 
nezamestnanosti a nečinnosti 
podporovaním trvalo udržateľnej integrácie 
na trhu práce, predovšetkým mladých ľudí 
[najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní ani nie 
sú v procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET)], žien, dlhodobo 
nezamestnaných a všetkých nedostatočne 
zastúpených skupín. Opatreniami sa 
stimuluje vytváranie kvalitných
pracovných miest a podporuje účinné 
presadzovanie pracovných predpisov a 
medzinárodne dohodnutých noriem na 
celom území, a to aj podporou 
dodržiavania kľúčových zásad a práv 
uvedených v Európskom pilieri sociálnych 
práv. Ostatnými kľúčovými oblasťami 
intervencie sú podpora rodovej rovnosti, 
podpora zamestnateľnosti a produktivity, 
prispôsobovanie sa pracovníkov 
a podnikov zmenám, zavedenie 
udržateľného sociálneho dialógu 
a modernizácia a posilňovanie inštitúcií 
trhu práce, napríklad verejných služieb 
zamestnanosti a inšpektorátu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno j
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) Podpora inteligentnej, udržateľnej, 
inkluzívnej a bezpečnej dopravy 
a odstránenie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach investovaním 
do projektov s vysokou európskou 
pridanou hodnotou. Investície by sa mali 
uprednostňovať podľa ich relevantnosti pre 
spojenia TEN-T s EÚ, príspevok 
k udržateľnej mobilite, zníženie emisií, 
vplyv na životné prostredie a bezpečnú 
mobilitu v súlade s reformami 
podporovanými Zmluvou o založení 
Dopravného spoločenstva.

j) Podpora inteligentnej, udržateľnej, 
inkluzívnej a bezpečnej dopravy 
a odstránenie prekážok v kľúčových 
sieťových infraštruktúrach investovaním 
do projektov s vysokou európskou 
pridanou hodnotou. Investície by sa mali 
uprednostňovať podľa ich relevantnosti pre 
spojenia TEN-T s EÚ, tvorbu pracovných 
miest, príspevok k udržateľnej mobilite, 
zníženie emisií, vplyv na životné prostredie 
a bezpečnú mobilitu v súlade s reformami 
podporovanými Zmluvou o založení 
Dopravného spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) Zvyšovanie schopnosti 
agropotravinárskeho sektora a sektora 
rybného hospodárstva vysporiadať sa 
s konkurenčným tlakom a trhovými silami, 
ako aj postupné zosúladenie s pravidlami 
a normami Únie pri súčasnom sledovaní 
hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych cieľov vo vyváženom 
územnom rozvoji vidieckych a pobrežných 
oblastí.

p) Zvyšovanie schopnosti 
agropotravinárskeho sektora a sektora 
rybného hospodárstva vysporiadať sa 
s konkurenčným tlakom a trhovými silami, 
ako aj postupné zosúladenie s pravidlami 
a normami Únie s cieľom zvýšiť exportnú 
kapacitu na trh Únie pri súčasnom 
sledovaní hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych cieľov vo vyváženom 
územnom rozvoji vidieckych a pobrežných 
oblastí.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) podpora miestnej a regionálnej 
správy vecí verejných a posilnenie 
plánovania a administratívnej kapacity
miestnych a regionálnych orgánov;

g) podpora miestnej a regionálnej 
správy vecí verejných vrátane 
cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi 
verejnej správy s cieľom podporiť 
zmierenie a budovanie mieru a posilniť 
plánovanie a administratívnu kapacitu
miestnych a regionálnych orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) podpora cezhraničnej spolupráce 
medzi štátnymi správami s cieľom 
podporiť zmierenie a budovanie mieru 
vrátane zriadenia regionálnej komisie na 
zistenie faktov o vojnových zločinoch 
a iných závažných porušeniach ľudských 
práv spáchaných v bývalej Juhoslávii 
(RECOM).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na pomoc pri meraní prínosu Únie Na pomoc pri meraní prínosu Únie 
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k dosiahnutiu jej špecifických cieľov sa 
použije tento zoznam kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti:

k dosiahnutiu jej špecifických cieľov sa 
použije tento zoznam kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti a ich ročný 
vývoj:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Miera a ročný vývoj súladu 
s rozhodnutiami a opatreniami v oblasti 
SZBP, ktoré uviedla ESVČ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Verejné výdavky na sociálne 
zabezpečenie (percentuálny podiel HDP) 
(zdroj: MOP) alebo miera zamestnanosti 
(zdroj: národné štatistiky).

5. Verejné výdavky na sociálne 
zabezpečenie (percentuálny podiel HDP), 
ako uvádza MOP, výdavky na 
zdravotníctvo, nerovnosť v príjmoch, 
miera chudoby, miera zamestnanosti 
a miera nezamestnanosti, ako sa uvádza 
v oficiálnych národných štatistikách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zmeny koeficientu GINI príjemcu 
v priebehu času.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Počet programov cezhraničnej 
spolupráce uzavretých medzi prijímateľmi 
pomoci z nástroja IPA a členskými štátmi 
IPA/EÚ (zdroj: Európska komisia).

10. Počet programov cezhraničnej 
spolupráce uzavretých a vykonávaných
medzi prijímateľmi pomoci z nástroja IPA 
a členskými štátmi IPA/EÚ ako uvádza
Európska komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Počet nových organizácií 
zúčastňujúcich sa na akciách 
a programoch v priebehu času.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele budú v prípade potreby 
rozčlenené podľa pohlavia.

Ukazovatele budú v prípade potreby 
rozčlenené podľa minimálnej vekovej 
hranice a pohlavia.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nástroj predvstupovej pomoci je od roku 2007 hlavným finančným nástrojom na podporu 
reforiem v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách, t. j. v šiestich krajinách 
západného Balkánu a v Turecku, s cieľom pripraviť príjemcov na záväzky vyplývajúce 
z členstva v EÚ. Financovaním z nástroja IPA sa podporuje prístupový proces, a to budovaním 
kapacít a prinášaním pozitívnych, nezvratných a dlhodobých zmien v krajinách, ktoré sa chcú 
stať budúcimi členmi EÚ. Platnosť právneho rámca druhej generácie nástroja predvstupovej 
pomoci (IPA II) schváleného v roku 2014 má uplynúť 31. decembra 2020.

Všeobecné poznámky

Pozíciou Parlamentu k celkovému finančnému rámcu na roky 2021 – 2027, ktorý sa odráža 
v predbežnej správe o novom VFR (2018/0166R (APP)), sa formuje postoj k finančnému krytiu 
nariadenia o IPA III. VFR a IPA III by sa mali v prípade pristúpenia(-ní) k Únii revidovať pred 
rokom 2027, aby sa zohľadnili súvisiace požiadavky na výdavky.

Spoluspravodajcovia berú na vedomie návrh na zvýšenie finančného krytia nástroja IPA na 
roky 2021 – 2027 v nominálnom vyjadrení na 14,5 miliardy EUR (v bežných cenách), ale sú 
presvedčení, že nenaplnením alebo prekročením pridelených prostriedkov v rámci nástroja IPA 
II na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení by sa nezabezpečilo dostatočné financovanie počas 
obdobia, ktoré je rozhodujúce pre prístupový proces a vykonávanie reforiem súvisiacich s EÚ. 

Financovanie z nástroja IPA je dlhodobou investíciou do budúcnosti krajín západného Balkánu 
a efektívne využitie finančných prostriedkov EÚ sa musí zabezpečiť pomocou prísnej kontroly 
a monitorovania, aby sa zaistili výsledky a dobrá hodnota za peniaze daňových poplatníkov.

Bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie týkajúce sa navrhovaného zlúčenia väčšiny 
ostatných vonkajších finančných nástrojov EÚ zastrešených v rámci Nástroja susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), je dôležité, aby politika rozširovania bola 
naďalej financovaná z osobitného špecializovaného nástroja, pričom sa zabezpečí dostatočné 
zosúladenie a súdržnosť medzi vonkajšími finančnými nástrojmi. Spoluspravodajcovia 
zdôrazňujú, že treba, aby nástroj IPA ostal samostatným nástrojom v dôsledku osobitnej povahy 
procesu rozširovania v rámci vonkajšej činnosti, a opieral sa o stratégiu pre západný Balkán 
a vzťahy s Tureckom.

Spoluspravodajcovia sú presvedčení, že financovanie z nástroja IPA na cezhraničnú spoluprácu 
s členskými štátmi EÚ v rámci Európskej územnej spolupráce (Interreg) by malo byť 
obmedzené a monitorované s cieľom zabezpečiť vyváženejší spoločný príspevok. Tým by sa 
zabezpečilo, že sa nenahradí, ale skôr doplní a podporí existujúca alebo potenciálna spolupráca 
medzi príjemcami z nástroja IPA v rámci tematických priorít stanovených v prílohe III. 

Jasnejšie strategické zameranie

Pre kandidátske krajiny sa tretia generácia IPA musí vytvárať tak, aby fungovala ako odrazový 
mostík na vykonávanie budúceho rámca politiky súdržnosti po vstupe do EÚ; pre potenciálnych 
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kandidátov musí stanoviť základ na prípravu reforiem týkajúcich sa prístupových rokovaní.  Je 
nevyhnutné zabezpečiť hladký prechod z nástroja IPA II k IPA III a po pristúpení nových 
členov z nástroja IPA III do rámca európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Predvstupovou pomocou sa musia naďalej podporovať prierezové politické, inštitucionálne, 
právne, administratívne a sociálno-ekonomické reformy zamerané na EÚ v kandidátskych 
a potenciálnych kandidátskych krajinách. Vychádzajú z kodanských kritérií, podmienenosti 
a postupného zosúlaďovania s pravidlami, normami a politikami Únie. 

Financovanie by sa malo preorientovať na riešenie osobitných základných potrieb a zásadných 
reforiem v každej z príslušných krajín, ktoré už mali byť vykonané. Spolu so silnejším dôrazom 
na osvedčené existujúce priority IPA týkajúce sa právneho štátu, základných práv, dobrej 
správy vecí verejných, sociálno-ekonomickej súdržnosti a dôkladnej prípravy 35 kapitol acquis 
EÚ vrátane zosúladenia SZBP sa musí nástrojom IPA III posilniť odolnosť príjemcov 
v oblastiach migrácie, bezpečnosti, rodovej rovnosti, ochrany klímy a uľahčenia obchodu. 

Nástroj IPA III musí klásť väčší dôraz na sociálny rozmer politiky rozširovania prostredníctvom 
podpory súdržnosti a zbližovania práv a zásad zakotvených v Európskom pilieri sociálnych 
práv. Okrem väčšieho dôrazu na sociálne trhové hospodárstvo, sociálnu a regionálnu súdržnosť 
pri vykonávaní nástroja IPA treba v preskúmaní nástroja IPA v polovici trvania zohľadniť 
sociálny rozmer a posúdiť ho jasnými a merateľnými ukazovateľmi, ako je napríklad koeficient 
GINI.

EÚ musí úsilie zamerať na posilnenie demokratizácie, a to posilnením kapacít parlamentov, 
občianskej spoločnosti a médií, pričom musí podporovať opatrenia na dosiahnutie skutočného 
politického dialógu a zmierenia ako predpokladu pre mier. V tejto súvislosti má veľký význam 
cezhraničná spolupráca, zlepšovanie dialógu, susedské vzťahy, regionálna prepojenosť 
a hospodárska integrácia. 

Významnejšia úloha EP

Hoci úlohou Parlamentu je poskytovať všeobecné smerovanie a kontrolu vonkajších nástrojov 
financovania, a nie ich „mikroriadenie“, spoluspravodajcovia zdôrazňujú, že treba zachovať 
úlohu EP a povinnosť Komisie zapájať Parlament pravidelne, včas a v plnej miere.

Na základe skúseností získaných v rámci preskúmania v polovici trvania nástroja IPA II 
spravodajcovia navrhujú posilniť zapojenie Európskeho parlamentu bez toho, aby sa znížila 
rýchlosť rozhodovania, a to intenzívnejším využívaním postupu delegovaných aktov. 

Spravodajcovia sú tiež presvedčení, že rámec plánovania by mal podliehať „doložke o ukončení 
platnosti“, ktorou by sa zabezpečilo skutočné preskúmanie v polovici trvania. 

Je nevyhnutné, aby sa pozície EP v oblastiach, v ktorých má Parlament svoje vlastné programy 
pomoci, ako sú budovanie kapacít, mediácia a pozorovanie volieb, plne zohľadňovali  
v celkovom plánovaní.

Väčšie zapojenie občianskej spoločnosti a miestnych orgánov

Je mimoriadne dôležité, aby sa prideľovanie finančných prostriedkov vykonávalo 
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transparentným, účinným, zodpovedným, odpolitizovaným a nediskriminačným spôsobom, 
a to aj spravodlivým rozdeľovaním, ktoré odráža potreby regiónov a miestnych samospráv.

Spoluspravodajcovia zdôrazňujú kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú delegácie EÚ na mieste  pri 
zabezpečovaní riadneho využívania finančných prostriedkov EÚ a ich zviditeľňovania, a pri 
zapájaní širokej škály príslušných organizácií občianskej spoločnosti a miestnych orgánov do 
rôznych fáz pomoci.

Prístup založený na výkonnosti

Hlavnou zmenou v medziach navrhovaného plánovacieho rámca je posun od finančných 
prostriedkov pridelených jednotlivým krajinám k prideľovaniu na základe priorít podľa zásady 
„spravodlivého podielu“, t. j. plánovanie nástroja IPA v rámci piatich „okien“, v ktorých sa 
odzrkadľujú osobitné ciele a výkonnosť. 

Spoluspravodajcovia podporujú zvýšenú flexibilitu pri posune od balíka pre jednotlivé krajiny 
k prideľovaniu pre „okná“ tematických priorít a prístup založený na výkonnosti. Programovanie 
a výkonnostný rámec IPA III, založené na potrebách a kritériách výkonnosti a zásade 
spravodlivého podielu, by mali byť funkčné a doladené delegovanými aktmi počas prípravy, 
vykonávania a hodnotenia nástroja IPA III. 

Posilnená podmienenosť 

Pri podpore posilneného prístupu založeného na výkonnosti navrhujú spravodajcovia posilniť 
podmienenosť pomoci z nástroja IPA možnosťou pozastaviť predvstupovú pomoci v prípade 
porušenia zásad demokracie, právneho štátu, nedodržiavania ľudských práv a základných 
slobôd a záväzkov prijatých v príslušných dohodách uzavretých s Úniou. V tejto súvislosti 
môže slúžiť ako príklad mechanizmus monitorovania, pozastavenia a obnovenia platnosti, ktorý 
je zakotvený vo všeobecnom systéme preferencií EÚ (VSP).

V súlade s článkami 2 a 49 a analogicky s článkom 7 Zmluvy o Európskej únii by malo budúcim 
členským štátom EÚ pri porušení základných hodnôt EÚ a na zhoršení situácie v oblasti 
právneho štátu hroziť pozastaveniu pomoci Únie. V súlade so zásadou riadneho finančného 
hospodárenia podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách (č. 966/2012) by mala Komisia 
v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pozastaviť platby aj v prípade 
systémových chýb, pričom by mala spochybniť zákonnosť a správnosť transakcií. 

Spoluspravodajcovia pripomínajú, že treba uplatňovať a sledovať podmienenosť na politickej 
úrovni a na úrovni projektu a posilniť systematické monitorovanie a hodnotenie citlivých 
programov a projektov. Ročné prideľovanie rozpočtových prostriedkov musí byť založené na 
životaschopnom monitorovacom a hodnotiacom rámci, ktorý sa stanoví delegovaným aktom, 
a dôkladnom vykonávaní, v ktorom sa zohľadní dosiahnutý pokrok alebo jeho nedostatok. 

So zreteľom na nevybavené prípady a oneskorenia vo vykonávaní nástroja IPA I & II, 
spravodajcovia naliehavo žiadajú, aby sa zachovala flexibilita pri prenose prostriedkov 
a opätovnom viazaní finančných prostriedkov, ktoré už boli pridelené, a zároveň vyzýva 
Komisiu, aby zvážila opätovné zavedenie priameho riadenia, ak je to vhodné, najmä s cieľom 
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bojovať proti korupcii na vysokej úrovni a organizovanej trestnej činnosti a posilniť občiansku 
spoločnosť a slobodu médií.

Rozpočtová podpora sa musí zrušiť alebo znížiť v prípade systémových nezrovnalostí 
v systémoch riadenia a kontroly alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní cieľov 
dohodnutých s prijímajúcimi krajinami. Väčšia podmienenosť rozpočtovej podpory založená 
na pokroku v reformách a riadnom hospodárení musí byť spojená s cielenou pomocou, ktorou 
sa podporuje rozvoj parlamentnej kontroly, vnútroštátne kapacity auditu a zvýšenú 
transparentnosť a prístup verejnosti k informáciám.

Posilnené zviditeľnenie 

Keďže podporou z nástroja IPA smeruje do krajín, ktoré sa usilujú stať členmi EÚ, 
spoluspravodajcovia žiadajú lepšie zamerané komunikačné úsilie s cieľom zabezpečiť 
viditeľnosť finančných prostriedkov EÚ, umožniť lepšie sledovanie a zúročiť investície EÚ. 
Komisia, delegácie EÚ v teréne a príjemcovia pomoci z nástroja IPA by mali zlepšiť 
komunikáciu o výsledkoch pomoci EÚ s cieľom prispieť k lepšiemu pochopeniu jej prínosu pre 
zlepšenie života občanov.
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