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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozvoj, aby ako gestorské 
výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Protistrany by mali byť oprávnené 
na záruku, ak svoje vnútorné politiky 
upravia tak, aby zohľadňovali novoprijaté 
právne prostredie s cieľom bojovať proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
proti daňovým únikom, ako sa podrobne 
uvádza v oznámení Komisie z 21. marca 
2018 o nových požiadavkách proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v 
právnych predpisoch EÚ upravujúcich 
najmä operácie financovania a investičné 
operácie (C(2018)1756);

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
na vykonávanie Parížskej dohody a cieľov
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja by sa týmto 
nariadením malo prispieť k začleňovaniu
opatrení v oblasti zmeny klímy do politík 
Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, 
ktorým je vyčlenenie sumy vo výške 25 % 
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, 
že 25 % celkového finančného krytia akcií 
v rámci tohto nariadenia bude prispievať 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy. 
Príslušné akcie sa určia počas vykonávania 

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu, ako aj s 
cieľmi Organizácie Spojených národov 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja toto 
nariadenie prispeje k začleňovaniu
opatrení v oblasti zmeny klímy do politík 
Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa
aspoň 25 % rozpočtových výdavkov Únie 
na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v 
období 2021 – 2027 a 30 % čo najskôr, 
najneskôr však do roku 2027. Očakáva sa, 
že 35% celkového finančného krytia akcií 
v rámci tohto nariadenia bude prispievať k
dosahovaniu cieľov v oblasti klímy. 
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tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

Príslušné akcie sa určia počas vykonávania 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

Odôvodnenie

Zosúladiť znenie s predbežnou správou o VFR/VZ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Záruka EÚ pre štátne investičné 
operácie vo verejnom sektore je súčasťou 
EFSD+. Táto záruka EÚ sa nevzťahuje 
na štátne investičné operácie, ktoré sa 
týkajú ďalšieho poskytovania úverov 
súkromnému sektoru alebo poskytovania 
úverov pre subjekty alebo v prospech 
subjektov na nižšej ako štátnej úrovni, 
ktoré majú prístup k príslušnému 
financovaniu bez štátnych záruk. S 
cieľom pomôcť pri plánovaní kapacity 
EIB sa minimálny garantovaný objem 
takýchto štátnych investičných operácií 
pridelí EIB.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa 
mala vytvoriť na základe existujúcej 
záruky EFSD a Garančného fondu pre 
vonkajšie opatrenia. Záruka pre vonkajšiu 
činnosť by mala podporovať operácie 
EFSD+, na ktoré sa vzťahujú rozpočtové
záruky, makrofinančnú pomoc a úvery pre 

(36) Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa 
mala vytvoriť na základe existujúcej 
záruky EFSD, mandátu na poskytovanie 
vonkajších úverov a Garančného fondu pre 
vonkajšie opatrenia. Záruka pre vonkajšiu 
činnosť by mala podporovať operácie 
EFSD+, na ktoré sa vzťahujú rozpočtové 
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tretie krajiny na základe rozhodnutia Rady 
77/270/Euratom71. Tieto operácie by mali 
byť podporené rozpočtovými 
prostriedkami podľa tohto nariadenia spolu 
s rozpočtovými prostriedkami podľa 
nariadenia (EÚ) .../... (IPA III) a nariadenia 
(EÚ) …/… (EINS), ktoré by sa mali 
vzťahovať aj na tvorbu rezerv a záväzky 
vyplývajúce z pôžičiek makrofinančnej 
pomoci a pôžičiek pre tretie krajiny 
uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia 
o ENIS. Pri financovaní operácií EFSD+ 
by sa mali prednostne financovať tie, ktoré 
uprednostňujú vytváranie pracovných 
miest a ktorých pomer nákladov a výnosov 
posilňuje udržateľnosť investície. Operácie 
podporované v rámci záruky pre vonkajšiu 
činnosť by mali byť sprevádzané 
dôkladným posúdením ex ante 
environmentálnych, finančných 
a sociálnych aspektov podľa potreby
a v súlade s požiadavkami lepšej právnej 
regulácie. Záruka pre vonkajšiu činnosť by 
sa nemala využívať na poskytovanie 
základných verejných služieb, ktoré 
zostávajú úlohou vlády daného štátu.

záruky, makrofinančnú pomoc a úvery pre 
tretie krajiny na základe rozhodnutia Rady 
77/270/Euratom71. Tieto operácie by mali 
byť podporené rozpočtovými 
prostriedkami podľa tohto nariadenia spolu 
s rozpočtovými prostriedkami podľa 
nariadenia (EÚ) .../... (IPA III) a nariadenia 
(EÚ) …/… (EINS), ktoré by sa mali 
vzťahovať aj na tvorbu rezerv a záväzky 
vyplývajúce z pôžičiek makrofinančnej 
pomoci a pôžičiek pre tretie krajiny 
uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia 
o ENIS. Pri financovaní operácií EFSD+ 
by sa mali prednostne financovať tie, ktoré 
uprednostňujú vytváranie pracovných 
miest a ktorých pomer nákladov a výnosov 
posilňuje udržateľnosť investície. Operácie 
podporované v rámci záruky pre vonkajšiu 
činnosť by mali byť sprevádzané 
dôkladným posúdením ex ante 
environmentálnych, finančných 
a sociálnych aspektov a v súlade 
s požiadavkami lepšej právnej regulácie. 
Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa nemala 
využívať na poskytovanie základných 
verejných služieb, ktoré zostávajú úlohou 
vlády daného štátu.

__________________ __________________

71 Rozhodnutie Rady 77/270/Euratom 
z 29. marca 1977, ktorým sa Komisia 
splnomocňuje na uzatváranie zmlúv 
Euratom o pôžičke na účely príspevkov na 
financovanie jadrových elektrární (Ú. v. ES 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rozhodnutie Rady 77/270/Euratom 
z 29. marca 1977, ktorým sa Komisia 
splnomocňuje na uzatváranie zmlúv 
Euratom o pôžičke na účely príspevkov na 
financovanie jadrových elektrární (Ú. v. ES 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Aby sa podporil medzinárodný boj 
proti daňovým podvodom, daňovým 
únikom, podvodom, korupcii a praniu 
špinavých peňazí by sa všetko 
financovanie prostredníctvom tohto 



PE626.927v03-00 6/31 AD\1171763SK.docx

SK

nariadenia malo poskytovať úplne 
transparentným spôsobom. Okrem toho by 
oprávnené protistrany nemali podporovať 
žiadne činnosti vykonávané na 
protiprávne účely ani sa zúčastňovať na 
žiadnych operáciách financovania ani 
investičných operáciách prostredníctvom 
subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej 
jurisdikcii alebo v daňovom raji. 
Oprávnené protistrany sa takisto musia 
zdržať akéhokoľvek využívania systémov 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam či 
agresívneho daňového plánovania.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) „doplnkovosť“ je zásada, ktorou 
sa zaistí, aby záruka pre vonkajšiu 
činnosť prispievala k udržateľnému 
rozvoju prostredníctvom operácií, ktoré by 
nemohli byť realizované bez nej alebo 
ktoré dosahujú pozitívne výsledky nad 
rámec toho, čo by sa mohlo dosiahnuť bez 
tejto podpory. Doplnkovosť taktiež 
znamená skoncentrovanie finančných 
prostriedkov zo súkromného sektora 
a riešenie situácií zlyhania trhu alebo 
nedostatočných investícií, ako aj 
zvyšovanie kvality, udržateľnosti, vplyvu 
alebo rozsahu investícií. Táto zásada tiež 
zabezpečuje, že investičné operácie a 
operácie financovania kryté zárukou pre 
vonkajšiu činnosť nenahrádzajú podporu 
zo strany členského štátu, súkromné 
financovanie alebo inú finančnú 
intervenciu zo strany Únie alebo 
medzinárodnú finančnú intervenciu, a ich 
prostredníctvom sa vyhýba tomu, aby 
došlo k vytláčaniu iných verejných alebo 
súkromných investícií. Projekty 
podporované zo záruky pre vonkajšiu 
činnosť majú obyčajne vyšší rizikový 
profil v porovnaní s portfóliom investícií 
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podporovaných oprávnenými 
protistranami v rámci ich bežných 
investičných politík bez záruky pre 
vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom tohto 
nariadenia je podpora a presadzovanie 
hodnôt a záujmov Únie na celom svete 
v záujme sledovania cieľov a zásad 
vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovuje 
v článku 3 ods. 5, článku 8 a článku 21 
Zmluvy o Európskej únii.

1. Všeobecným cieľom tohto 
nariadenia je podpora a presadzovanie 
hodnôt, zásad a záujmov Únie na celom 
svete v záujme sledovania cieľov a zásad 
vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovuje 
v článku 3 ods. 5, článku 8 a článku 21 
Zmluvy o Európskej únii, ako aj v článku 
208 a článku 11 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na vykonávanie 
tohto nariadenia na obdobie 2021 – 2027 je 
91 200 miliónov EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na vykonávanie 
tohto nariadenia na roky 2021 až 2027 
predstavuje 82 451 000 000 EUR v cenách 
roku 2018 (93 154 000 000 EUR v 
bežných cenách).

Odôvodnenie

Navýšiť finančné prostriedky pre krajiny južného susedstva a subsaharskej Afriky o ďalšie 3,5 
miliardy EUR v súlade s predbežnou správou o VFR/VZ.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) suma 68 000 miliónov EUR na 
geografické programy:

a) suma 63 687 miliónov EUR v 
cenách roku 2018 (71 954 miliónov EUR
v bežných cenách) na geografické 
programy:

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– susedstvo najmenej 22 000
miliónov EUR,

– susedstvo najmenej 20 572
miliónov EUR v cenách roku 2018 
(23 243 miliónov v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– subsaharská Afrika najmenej 32 
000 miliónov EUR,

– subsaharská Afrika najmenej 
30 723 miliónov EUR v cenách roku 2018 
(34 712 miliónov v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Ázia a Tichomorie 10 000 miliónov 
EUR,

– Ázia a Tichomorie 8 851 miliónov 
EUR v cenách roku 2018 (10 000 
miliónov EUR v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Severná a Južná Amerika a Karibik 
4 000 miliónov EUR,

– Severná a Južná Amerika a Karibik 
3 540 miliónov EUR v cenách roku 2018 
(4 000 miliónov EUR v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) suma 7 000 miliónov EUR na 
tematické programy:

b) suma 6 196 miliónov EUR v 
cenách roku 2018 (7 000 miliónov EUR v 
bežných cenách) na tematické programy:

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ľudské práva a demokracia 1 500 
miliónov EUR,

– ľudské práva a demokracia 1 328 
miliónov EUR v cenách roku 2018 (1 500 
miliónov EUR v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– organizácie občianskej spoločnosti 
1 500 miliónov EUR,

– organizácie občianskej spoločnosti 
1 328 miliónov EUR v cenách roku 2018 
(1 500 miliónov EUR v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– stabilita a mier 1 000 miliónov 
EUR,

– stabilita a mier 886 miliónov EUR 
v cenách roku 2018 (1 000 miliónov EUR
v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– globálne výzvy 3 000 miliónov 
EUR,

– globálne výzvy 2 656 miliónov 
EUR v cenách roku 2018 (3 000 miliónov 
EUR v bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Rodová rovnosť a posilnenie 
postavenia žien 1 062 miliónov EUR v 
cenách roku 2018 (1 200 miliónov EUR v 
bežných cenách),

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 4 000 miliónov EUR na činnosti 
rýchlej reakcie.

c) 3 540 miliónov EUR v cenách 
roku 2018 (4 000 miliónov EUR v bežných 
cenách) na činnosti rýchlej reakcie.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority vo výške 10 200 miliónov EUR 
zvyšuje sumy uvedené v odseku 2 v súlade 
s článkom 15.

3. Rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority vo výške 7 966 miliónov EUR v 
cenách roku 2018 (9 000 miliónov EUR v 
bežných cenách) zvyšuje sumy uvedené 
v odseku 2 v súlade s článkom 15.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ročné rozpočtové prostriedky 
schvaľuje Európsky parlament a Rada 
v rámci limitov viacročného finančného 
rámca počas rozpočtového postupu po 
tom, čo inštitúcie spoločne dohodnú 
priority. 

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov viacročné orientačné 
programy uvedené v článkoch 12 a 13. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 35 ods. 2. Tento 
postup sa uplatňuje aj na preskúmania 
uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 tohto článku, 
v dôsledku ktorých sa výrazne mení obsah 
viacročného orientačného programu.

1. Komisia prijme prostredníctvom
delegovaných aktov viacročné orientačné 
programy uvedené v článkoch 12 a 13.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Viacročné orientačné programy pre 
geografické programy sa v prípade potreby 
môžu preskúmať s cieľom zaistiť účinné 
vykonávanie, najmä ak došlo 
k podstatným zmenám politického rámca 
uvedeného v článku 7 alebo po krízovej
alebo pokrízovej situácii.

3. Viacročné orientačné programy pre 
geografické programy sa preskúmajú v
polovici obdobia a v prípade potreby v 
záujme zaistenia účinného vykonávania v 
ktoromkoľvek momente, najmä v prípade 
podstatných zmien politického rámca 
uvedeného v článku 7 alebo v reakcii na 
krízovú alebo pokrízovú situáciu.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozhodnutie o využití týchto 
finančných prostriedkov sa prijme v súlade 
s postupmi stanovenými v článkoch 14 
a 21.

2. O geografickom alebo tematickom 
prideľovaní týchto finančných 
prostriedkov sa rozhodne v rámci ročného 
rozpočtového postupu alebo rozpočtových 
presunov a v súlade s postupmi 
stanovenými v článkoch 14 a 21.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Akčné plány a v nich obsiahnuté 
opatrenia sa prijímajú prostredníctvom 
vykonávacích aktov v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 35 ods. 
2.

1. Komisia je splnomocnená prijať 
akčné plány a opatrenia prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
34.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ je opatrenie prijaté v súlade 
s týmto odsekom, akčné plány a v nich 
obsiahnuté opatrenia, s výnimkou 
opatrení výnimočnej pomoci, a technické 
zmeny sa do jedného mesiaca od ich 
prijatia oznámia Európskemu parlamentu 
a členským štátom prostredníctvom 
príslušného výboru uvedeného v článku 
35.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred prijatím alebo predĺžením opatrení 
výnimočnej pomoci, ktoré neprevyšujú 20 
miliónov EUR, Komisia informuje Radu 
o ich povahe a cieľoch a plánovaných 
finančných sumách. Komisia informuje 
Radu pred uskutočnením významných 
a podstatných zmien týkajúcich sa už 
prijatých opatrení výnimočnej pomoci. 
Komisia v záujme plánovania a následnej 
implementácie týchto opatrení zohľadňuje 
príslušný politický prístup Rady v záujme 
súladu vonkajšej činnosti Únie.

Pred prijatím alebo predĺžením opatrení 
výnimočnej pomoci, ktoré neprevyšujú 20 
miliónov EUR, Komisia informuje Radu 
a Európsky parlament o ich povahe 
a cieľoch a plánovaných finančných 
sumách. Komisia informuje Radu
a Európsky parlament pred uskutočnením 
významných a podstatných zmien 
týkajúcich sa už prijatých opatrení 
výnimočnej pomoci. Komisia v záujme 
plánovania a následnej implementácie 
týchto opatrení zohľadňuje príslušný 
politický prístup Rady a Európskeho 
parlamentu v záujme súladu vonkajšej 
činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia riadne a včas informuje 
Európsky parlament o plánoch 
a vykonávaní opatrení výnimočnej pomoci 
podľa tohto článku vrátane plánovaných 

vypúšťa sa
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finančných súm a takisto informuje 
Európsky parlament v prípade 
uskutočnenia podstatných zmien alebo 
predĺžení uvedenej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia informuje Európsky parlament
a Radu o prenášaných viazaných
rozpočtových prostriedkoch v súlade 
s článkom 12 ods. 6 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

Komisia predloží Európskemu parlamentu
a Rade informácie o rozpočtových 
prostriedkoch, ktoré boli automaticky 
prenesené, vrátane príslušných súm,
v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z finančného krytia uvedeného v článku 6 
ods. 2 písm. a) sa financuje Európsky fond 
pre udržateľný rozvoj plus (EFSD+) 
a záruka pre vonkajšiu činnosť.

Z finančného krytia pre geografické 
programy uvedeného v článku 6 ods. 2 
písm. a) sa financuje Európsky fond pre 
udržateľný rozvoj plus (EFSD+) a záruka 
pre vonkajšiu činnosť. Toto financovanie 
nesmie byť na úkor iných činností 
financovaných v rámci geografických 
programov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom EFSD+ ako integrovaného 
finančného balíka, ktorý poskytuje 
finančnú kapacitu, pričom využíva spôsoby 
plnenia stanovené v článku 23 ods. 1

Účelom EFSD+ ako integrovaného 
finančného balíka, ktorý poskytuje 
finančnú kapacitu vo forme grantov, záruk 
a iných finančných nástrojov stanovených 
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písm. a), e), f) a g), je podporovať 
investície a zlepšiť prístup k financovaniu 
s cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny 
hospodársky a sociálny rozvoj a sociálno-
ekonomickú odolnosť v partnerských 
krajinách s osobitným dôrazom na 
odstraňovanie chudoby, udržateľný 
a inkluzívny rast, vytváranie dôstojných 
pracovných miest, hospodárske príležitosti, 
zručnosti a podnikanie, sociálno-
ekonomické sektory, mikropodniky, malé 
a stredné podniky, ako aj riešenie 
osobitných sociálno-ekonomických príčin 
nelegálnej migrácie v súlade s príslušnými 
orientačnými programovými dokumentmi. 
Osobitná pozornosť sa venuje krajinám, 
ktoré sa považujú za nestabilné alebo za 
zasiahnuté konfliktom, najmenej 
rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým 
chudobným krajinám.

v článku 23 ods. 1, je podporovať 
investície a zlepšiť prístup k financovaniu
s cieľom podporiť udržateľný a inkluzívny 
hospodársky a sociálny rozvoj a sociálno-
ekonomickú odolnosť partnerských krajín
s osobitným dôrazom na odstraňovanie 
chudoby, udržateľný a inkluzívny rast, 
vytváranie dôstojných pracovných miest, 
hospodárske príležitosti, zručnosti 
a podnikanie, sociálno-ekonomické 
sektory, mikropodniky, malé a stredné 
podniky, ako aj riešenie osobitných príčin 
migrácie a tiež opatrenia v oblasti klímy a 
ochrany životného prostredia a 
environmentálneho manažérstva pri 
maximalizácii doplnkovosti, dodávaní 
inovatívnych produktov a hromadení 
finančných prostriedkov súkromného 
sektora. 30 % finančných prostriedkov sa 
postupne pridelí na investície, ktoré 
prispievajú k opatreniam v oblasti klímy, 
obnoviteľných zdrojov energie a 
efektívneho využívania zdrojov. V súlade s
vonkajšou činnosťou EÚ a rozvojovými 
prioritami sa zabezpečí geografická 
rovnováha. Osobitná pozornosť sa venuje 
krajinám, ktoré sa považujú za nestabilné 
alebo za zasiahnuté konfliktom, najmenej 
rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým 
chudobným krajinám.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera tvorby rezerv sa pohybuje od 9 % do 
50 % v závislosti od typu operácií.

Miera tvorby rezerv sa pohybuje od 9 % do 
50 % v závislosti od typu operácií. 
Maximálna suma 10 miliárd EUR sa 
poskytne z rozpočtu EÚ prostredníctvom 
osobitného rozpočtového riadku v rámci 
ročného rozpočtového postupu alebo 
prostredníctvom presunu rozpočtových 
prostriedkov. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 34 prijímať delegované 
akty na zmenu tejto maximálnej sumy, ak 
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to bude potrebné.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miery tvorby rezerv sa preskúmajú každé 
tri roky od dátumu začatia uplatňovania 
tohto nariadenia stanoveného v článku 40. 
Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 34 s cieľom 
doplniť alebo meniť tieto sadzby.

Miery tvorby rezerv sa preskúmajú každé 
dva roky počnúc dátumom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia stanoveného 
v článku 40. Komisia je oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 34 s cieľom doplniť alebo meniť 
tieto sadzby a príslušné finančné sumy.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytnutie záruky pre vonkajšiu 
činnosť podlieha uzatvoreniu príslušných 
dohôd o záruke EFSD medzi Komisiou 
v mene Únie a oprávnenou protistranou.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2  – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Záruka pre vonkajšiu činnosť 
podporuje financovanie a investičné 
operácie, ktoré sú v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 209 ods. 2 písm. a) 
až c) nariadenia o rozpočtových pravidlách 
a ktoré:

2. Záruka pre vonkajšiu činnosť 
podporuje operácie financovania
a investičné operácie, ktoré riešia zlyhania 
trhu alebo suboptimálne investičné 
situácie, pričom operácie sú tiež v súlade 
s podmienkami stanovenými v článku 209 
ods. 2 písm. a) až c) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, a ktoré:
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zabezpečujú doplnkovosť;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) sú zamerané na oblasti s jasnými 
zlyhaniami trhu, nasmerujú súkromný 
kapitál do investičných medzier a 
zameriavajú sa na rizikové oblasti, ktoré 
nedokážu prilákať výlučne súkromné 
investície;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oprávnené protistrany musia dodržiavať 
pravidlá a podmienky stanovené v článku 
62 ods. 2 písm. c) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V prípade 
súkromnoprávnych subjektov 
spravovaných právom členského štátu 
alebo tretej krajiny, ktorá prispela 
na záruku pre vonkajšiu činnosť v súlade 
s článkom 28 tohto nariadenia, sa 
uprednostnia tie subjekty, ktoré poskytnú 
informácie týkajúce sa kritérií 
v environmentálnej a sociálnej oblasti 
a v oblasti správy a riadenia spoločností.

Oprávnené protistrany musia dodržiavať 
pravidlá a podmienky stanovené v článku 
62 ods. 2 písm. c) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V prípade 
súkromnoprávnych subjektov 
spravovaných právom členského štátu 
alebo tretej krajiny, ktorá prispela 
na záruku pre vonkajšiu činnosť v súlade 
s článkom 28 tohto nariadenia, sa 
uprednostnia tie subjekty, ktoré poskytnú 
informácie týkajúce sa kritérií 
v environmentálnej a sociálnej oblasti, 
daňovej oblasti a v oblasti správy 
a riadenia spoločností.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Európsky parlament a Rada môžu 
vyzvať oprávnené protistrany na výmenu 
názorov o operáciách financovania 
a investičných operáciách, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27a

Riadenie a štruktúra EFSD+

1. EFSD+ sa skladá z regionálnych 
investičných platforiem vytvorených na 
základe pracovných metód, postupov 
a štruktúr existujúcich mechanizmov 
kombinovaného financovania Únie 
v oblasti vonkajšej činnosti, ktoré môžu 
spájať svoje operácie kombinovaného 
financovania a operácie v rámci záruky 
pre vonkajšiu činnosť EFSD+.

2. Komisia je zodpovedná za celkové 
riadenie EFSD + a záruky pre vonkajšiu 
činnosť. Okrem toho sa Komisia neusiluje 
o vykonávanie všeobecných bankových 
operácií. Komisia pravidelne informuje 
Európsky parlament, aby boli zabezpečené 
najprísnejšie normy transparentnosti a 
finančnej zodpovednosti.

3. Komisii pri riadení EFSD+ radí 
strategická rada, s výnimkou prípadu 
operácií súvisiacich s politikou 
rozširovania EÚ a financovaných 
z IPA III, keď musí byť strategická rada 
zabezpečená investičným rámcom pre 
západný Balkán (WBIF). Komisia tiež 
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úzko spolupracuje so všetkými 
oprávnenými protistranami, pokiaľ ide 
o prevádzkové riadenie záruky pre 
vonkajšiu činnosť. Na tento účel sa zriadi 
technická pracovná skupina zložená z 
odborníkov z Komisie a oprávnených 
protistrán s cieľom posúdiť riziká a 
súvisiacu tvorbu cien.

4. Strategická rada poskytuje Komisii 
poradenstvo k strategickému smerovaniu 
a prioritám investícií zo záruky pre 
vonkajšiu činnosť v rámci EFSD+ 
a prispieva k ich zosúlaďovaniu 
s hlavnými zásadami a cieľmi vonkajšej 
činnosti Únie, rozvojovej politiky Únie 
a európskej susedskej politiky, ako aj 
s cieľmi stanovenými v článku 3 tohto 
nariadenia a s účelom EFSD+ 
stanoveným v článku 26. Poskytuje aj 
podporu Komisii pri stanovovaní 
celkových investičných cieľov, pokiaľ ide 
o využívanie záruky pre vonkajšiu činnosť 
na podporu operácií EFSD+ a monitoruje 
primerané a diverzifikované geografické 
a tematické krytie investičných okien.

5. Strategická rada podporuje aj celkovú 
koordináciu, doplnkovosť a súlad medzi 
regionálnymi investičnými platformami, 
medzi tromi piliermi európskeho 
investičného plánu, medzi európskym 
investičným plánom a ďalším úsilím Únie 
v oblasti migrácie a plnenia Agendy 2030, 
ako aj ďalšími programami uvedenými 
v tomto nariadení.

6. Strategická rada sa skladá zo zástupcov 
Komisie a vysokého predstaviteľa, 
všetkých členských štátov a Európskej 
investičnej banky. Európsky parlament 
má štatút pozorovateľa. Prispievateľom, 
oprávneným protistranám, partnerským 
krajinám, príslušným regionálnym 
organizáciám a ďalším zainteresovaným 
stranám sa môže podľa potreby udeliť 
štatút pozorovateľa. Pred začlenením 
akéhokoľvek nového pozorovateľa 
prebehne konzultácia so strategickou 
radou. Strategickej rade spoločne 
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predsedá Komisia a vysoký predstaviteľ.

7. Strategická rada zasadá najmenej 
dvakrát ročne a stanoviská prijíma podľa 
možnosti konsenzom. Ďalšie zasadnutia sa 
môžu kedykoľvek zorganizovať zo strany 
predsedu alebo na žiadosť jednej tretiny 
členov strategickej rady. Ak nie je možné 
dosiahnuť konsenzus, uplatní sa 
hlasovacie právo, ako sa dohodlo na 
prvom zasadnutí strategickej rady 
a stanovilo v jej rokovacom poriadku. 
Toto hlasovacie právo náležite zohľadní 
zdroj financovania. V rokovacom 
poriadku je stanovený rámec týkajúci sa 
úlohy pozorovateľov. Zápisnice 
a programy schôdzí strategickej rady sa 
po ich prijatí zverejňujú.

8. Komisia každoročne predkladá 
strategickej rade správu o pokroku 
dosiahnutom pri vykonávaní EFSD+. 
Strategická rada WBIF uvedie pokrok 
dosiahnutý pri vykonávaní záručného 
nástroja pre región rozširovania ako 
doplnok uvedeného podávania správ. 
Strategická rada pravidelne organizuje 
konzultácie príslušných zainteresovaných 
strán o strategickom smerovaní 
a vykonávaní EFSD+.

9. Existencia dvoch strategických rád 
nemá vplyv na potrebu mať jeden 
zjednotený rámec EFSD+ pre riadenie 
rizík.

10. Výkonné rady regionálnych 
investičných platforiem pomáhajú Komisii 
na úrovni vykonávania pri stanovení 
regionálnych a odvetvových investičných 
cieľov a regionálnych, odvetvových 
a tematických investičných okien 
a formulujú stanoviská k operáciám 
kombinovaného financovania 
a k využívaniu záruky pre vonkajšiu 
činnosť pokrývajúcej operácie EFSD+.

Odôvodnenie

Presunúť prílohu VI o riadení a štruktúre ESFD+ do hlavného textu.
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 27 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27b

Skupina Európskej investičnej banky 
okrem iného:

a) sa spolu s ostatnými európskymi 
finančnými inštitúciami zúčastňuje na 
riadení rizík EFSD+ s náležitým zreteľom 
na potrebu zabrániť možnému konfliktu 
záujmov;

b) uskutočňuje iba tú časť investičného 
okna, ktorá pokrýva poskytovanie 
štátnych úverov, na ktoré bola vyčlenená 
1 miliarda EUR z finančného krytia 
geografických programov v súlade s 
postupmi stanovenými v kapitolách 1 a 3 
tejto hlavy;

c) je oprávnenou protistranou 
implementačných činností v rámci iných 
investičných okien.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členských štátov sa ich 
príspevky môžu vyčleniť na začatie akcií 
v konkrétnych regiónoch, krajinách, 
sektoroch alebo existujúcich investičných 
oknách.

Na žiadosť členských štátov sa ich 
príspevky môžu zohľadňovať pri 
vyčleňovaní prostriedkov na začatie akcií 
v konkrétnych regiónoch, krajinách, 
sektoroch alebo existujúcich investičných 
oknách.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Komisia alebo oprávnené
protistrany bezodkladne upovedomia 
OLAF, keď v ktorejkoľvek fáze prípravy, 
vykonávania alebo ukončovania operácií 
financovania a investičných operácií, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, 
nadobudnú podozrenie, že došlo 
k podvodu, korupcii, praniu špinavých 
peňazí alebo akýmkoľvek iným 
protiprávnym činom poškodzujúcim 
finančné záujmy Únie. Komisia alebo 
oprávnené protistrany poskytnú OLAF-
u všetky potrebné informácie, na základe 
ktorých je možné vykonať úplné 
a dôsledné vyšetrenie.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30a

Vylúčené činnosti a nespolupracujúce 
jurisdikcie

1. Oprávnené protistrany vo svojich 
operáciách financovania a investičných 
operáciách dodržiavajú platné právo Únie 
a dohodnuté medzinárodné normy 
a normy Únie, a preto nepodporujú 
projekty podľa tohto nariadenia, ktoré 
prispievajú k praniu špinavých peňazí, 
financovaniu terorizmu, vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam, daňovým 
podvodom a daňovým únikom. Okrem 
toho oprávnené protistrany nevstupujú do 
nových alebo obnovených operácií so 
subjektmi, ktoré sú registrované alebo 
majú sídlo v jurisdikciách zaradených do 
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zoznamu zostaveného na základe 
príslušnej politiky Únie týkajúcej sa 
nespolupracujúcich jurisdikcií, alebo 
ktoré sú označené ako vysokorizikové 
tretie krajiny podľa článku 9 ods. 2 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/849, alebo ktoré dostatočne 
nedodržiavajú daňové normy Únie alebo 
medzinárodne dohodnuté daňové normy 
v oblasti transparentnosti a výmeny 
informácií. Oprávnené protistrany sa 
môžu odchýliť od tejto zásady len vtedy, 
ak sa projekt fyzicky vykonáva v jednej z 
týchto jurisdikcií a ak neobsahuje žiadne 
údaje o tom, že by príslušná operácia 
patrila do niektorej z kategórií uvedených 
v prvom pododseku tohto odseku. Pri 
uzatváraní dohôd s finančnými 
sprostredkovateľmi oprávnené protistrany 
transponujú požiadavky uvedené v tomto 
článku do príslušných dohôd a od 
finančných sprostredkovateľov žiadajú 
podávanie správ o ich dodržiavaní.

2. Oprávnená protistrana vo svojich 
operáciách financovania a investičných 
operáciách uplatňuje zásady a normy 
stanovené v práve Únie o predchádzaní 
využívaniu finančného systému na účely 
prania špinavých peňazí a financovania 
terorizmu, a najmä v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/847 (2) a smernici (EÚ) 2015/849. 
Oprávnené protistrany podmienia priame 
financovanie aj financovanie 
prostredníctvom sprostredkovateľov 
podľa tohto nariadenia poskytnutím 
informácií o skutočnom vlastníctve 
v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 
a uverejnia vykázané údaje podľa 
jednotlivých krajín v súlade s článkom 89 
ods. 1 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 30 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 30b

Mechanizmus vybavovania sťažností 
a nápravy

Vzhľadom na možné sťažnosti tretích 
strán v partnerských krajinách vrátane 
komunít a jednotlivcov, ktorých sa týkajú 
projekty podporované zárukou EFSD+ a 
zárukou pre vonkajšiu činnosť, Komisia 
a delegácie Európskej únie uverejňujú na 
svojich webových sídlach priame odkazy 
na mechanizmy príslušných protistrán, 
ktoré uzavreli dohody s Komisiou, na 
vybavovanie sťažností. Komisia takisto 
zabezpečí, aby bolo možné dostávať 
priamo sťažnosti spojené so spracovaním 
sťažností zo strany oprávnených strán. 
Komisia berie tieto informácie do úvahy, 
pokiaľ ide o budúcu spoluprácu s týmito 
protistranami.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výročná správa vypracovaná 
v roku 2021 bude obsahovať 
konsolidované informácie z výročných 
správ týkajúcich sa rokov 2014 až 2020
o všetkom financovaní na základe 
nariadení uvedených v článku 40 ods. 2 
vrátane vonkajších pripísaných príjmov 
a príspevkov do trustových fondov
a uvádza sa v nej rozdelenie výdavkov 
podľa krajín, využitia finančných 
nástrojov, záväzkov a platieb. V správe sa 
uvádzajú hlavné získané poznatky a 
opatrenia prijaté v nadväznosti na 
odporúčania z externých hodnotení 
vykonaných v predchádzajúcich rokoch.

6. Komisia tiež predkladá 
Európskemu parlamentu výročnú správu
o operáciách financovania a investičných 
operáciách krytých zárukou pre vonkajšiu 
činnosť. Uvedená správa sa uverejní.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

a) posúdenie výsledkov prispievajúcich k 
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účelu a cieľom tohto nariadenia;

b) posúdenie prebiehajúcich operácií 
financovania a investičných operácií 
krytých zárukou pre vonkajšiu činnosť na 
úrovni odvetvia, krajiny a na 
regionálnych úrovniach a ich súladu
s týmto nariadením vrátane rizikových 
opatrení a ich vplyvu na finančnú 
a hospodársku stabilitu partnerov;

c) posúdenie doplnkovosti a pridanej 
hodnoty, mobilizovania zdrojov 
súkromného sektora, odhadovaných 
a skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu 
operácií financovania a investičných 
operácií krytých zárukou pre vonkajšiu 
činnosť na súhrnnom základe vrátane 
vplyvu na vytváranie dôstojných 
pracovných miest, odstraňovanie chudoby 
a spôsob riešenia základných príčin 
migrácie; súčasťou uvedeného posúdenia 
je analýza krytých operácií z rodového 
hľadiska na základe dôkazov a údajov 
analyzovaných podľa rodu, pokiaľ je to 
možné;

d) posúdenie dodržiavania požiadaviek 
týkajúcich sa využívania záruky pre 
vonkajšiu činnosť a dosiahnutia 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti 
stanovených ku každému predloženému 
návrhu;

e) posúdenie pákového efektu 
dosiahnutého operáciami krytými zárukou 
EFSD+ a zárukou pre vonkajšiu činnosť;

f) finančnú sumu prevedenú v prospech 
príjemcov a posúdenie operácií 
financovania a investičných operácií 
každou oprávnenou protistranou na 
súhrnnom základe;

g) posúdenie doplnkovosti a pridanej 
hodnoty operácií financovania 
a investičných operácií oprávnených 
protistrán a súhrnného rizika spojeného 
s týmito operáciami;

h) podrobné informácie o výzvach na 
uplatnenie záruky pre vonkajšiu činnosť, 
stratách, výnosoch, vymožených sumách 
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a akýchkoľvek iných prijatých platbách, 
ako aj celkovej rizikovej expozícii;

i) finančné správy o operáciách 
financovania a investičných operáciách 
oprávnených protistrán, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, overené 
nezávislým externým audítorom;

j) posúdenie synergií a dopĺňanie medzi 
operáciami krytými zárukou pre vonkajšiu 
činnosť a druhým a tretím pilierom EIP 
na základe príslušných existujúcich správ, 
s osobitným zreteľom na pokrok 
dosiahnutý v oblasti dobrej správy vrátane 
boja proti korupcii a nezákonným 
finančným tokom, dodržiavania ľudských 
práv, právneho štátu a politík 
zohľadňujúcich rodovú otázku, ako aj 
podpory podnikania, miestneho 
podnikateľského prostredia a miestnych 
finančných trhov;

k) posúdenie súladu operácií v rámci 
záruky EFSD s medzinárodne 
dohodnutými zásadami efektívnosti 
rozvoja;

l) posúdenie výnosov záruk;

m) posúdenie vykonávania ustanovení o 
vylúčených činnostiach a 
nespolupracujúcich jurisdikciách.

V správe sa uvádzajú hlavné získané 
poznatky a opatrenia prijaté v nadväznosti 
na odporúčania z nezávislých externých 
hodnotení vykonaných v predchádzajúcich 
rokoch.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 32 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie Hodnotenie a prieskum v polovici obdobia
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Priebežné hodnotenie tohto nariadenia sa 
vykoná hneď, ako sú k dispozícii 
dostatočné informácie o jeho vykonávaní, 
najneskôr však do štyroch rokov od 
začiatku implementácie nástroja.

Najneskôr 31. decembra 2024 Komisia 
predloží správu o preskúmaní v polovici 
obdobia o vykonávaní tohto nariadenia. 
Táto správa pokryje obdobie od 1. januára 
2021 do 30. júna 2024 a zameria sa na 
plnenie cieľov tohto nariadenia 
prostredníctvom ukazovateľov merajúcich 
dosiahnuté výsledky a činnosť všetkých 
nástrojov v rámci tohto nástroja vrátane 
Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj 
plus a záruky pre vonkajšiu činnosť. Táto 
správa sa tiež zameria na pridanú 
hodnotu, priestor pre zjednodušenie, 
doplnkovosť a synergie medzi nástrojmi v 
rámci tohto nariadenia, na to, či naďalej 
platia všetky ciele a tiež na prínos opatrení 
na konzistentné vonkajšie činnosti Únie. 
Bude tiež obsahovať informácie o 
pákovom efekte dosiahnutom 
prostredníctvom investičných operácií v 
rámci Európskeho fondu pre udržateľný 
rozvoj plus.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V náležitých prípadoch sa hodnotenia 
zakladajú na zásadách osvedčených 
postupov Výboru pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj s cieľom zistiť, či sa dosiahli ciele, a 
navrhnúť odporúčania na zlepšenie 
budúcich akcií.

Správa o preskúmaní v polovici 
vykonávania uvedená v prvom pododseku 
odseku 1 sa predloží Európskemu 
parlamentu a Rade a v prípade potreby sa 
doplní legislatívnymi návrhmi na 
vykonanie potrebných úprav tohto 
nariadenia.

Hodnotenia sa tiež zakladajú na zásadách 
osvedčených postupov Výboru pre 
rozvojovú pomoc Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj s cieľom 
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zistiť, či sa dosiahli ciele, a navrhnúť 
odporúčania na zlepšenie budúcich akcií.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 36 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie, komunikácia a propagácia Transparentnosť, komunikácia 
a zverejňovanie informácií

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia na svojom webovom sídle 
uverejní informácie o operáciách 
financovania a investičných operáciách 
a základné prvky všetkých dohôd o záruke 
EFSD+ vrátane informácií o zákonnej 
totožnosti oprávnených protistrán, 
očakávaných prínosoch v oblasti rozvoja 
a postupoch súvisiacich s vymáhaním 
pohľadávok, pričom zohľadňuje ochranu 
dôverných a citlivých obchodných 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V súlade s ich politikou 
transparentnosti a s pravidlami Únie 
týkajúcimi sa ochrany údajov a prístupu 
k dokumentom a informáciám, protistrany 
oprávnené na záruku EFSD+ na svojom 
webovom sídle iniciatívne a systematicky 
sprístupňujú verejnosti informácie 
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o všetkých operáciách financovania 
a investičných operáciách krytých 
zárukou pre vonkajšiu činnosť podľa 
tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä 
spôsobu, akým uvedené operácie 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov 
a požiadaviek tohto nariadenia. Keď je to 
možné, tieto informácie sú rozčlenené na 
úrovni projektov. Takéto informácie vždy 
zohľadňujú ochranu dôverných 
a citlivých obchodných informácií. 
Oprávnené protistrany tiež uvádzajú 
podporu Únie v rámci všetkých 
informácií, ktoré uverejňujú o operáciách 
financovania a investičných operáciách, 
ktoré sú kryté zárukou pre vonkajšiu 
činnosť v súlade s týmto nariadením.
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