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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby 
ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Európska únia v súčasnosti čelí 
veľkým výzvam v oblasti riadenia hraníc, 
ochrany hraníc a vízovej politiky. 
Európsky parlament vo svojom uznesení 
zo 14. marca 2018 zopakoval, že jeho 
prioritou je posilniť vonkajšie hranice a 
zabezpečiť primerané budúce 
financovanie v oblasti azylu a migrácie. 
Silnejšiu a ambicióznejšiu Európu možno 
dosiahnuť len vtedy, ak bude mať k 
dispozícii viac finančných prostriedkov, 
pričom na tento účel je potrebné, aby sa 
existujúcim politikám poskytovala 
nepretržitá podpora, aby sa zvýšili zdroje 
na hlavné programy Únie a aby sa na 
dodatočné povinnosti v náležitej výške 
pridelili dodatočné finančné prostriedky. 
Nové úlohy a posilnené úsilie si vyžadujú 
viac finančných prostriedkov, technického 
vybavenia a personálu pre príslušné 
programy, agentúry a dotknuté členské 
štáty.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V záujme podpory vykonávania 
európskeho integrovaného riadenia hraníc, 
ktoré je vymedzené na základe svojich 
zložiek v súlade s článkom 4 nariadenia 

(10) V záujme podpory vykonávania 
európskeho integrovaného riadenia hraníc, 
ktoré je vymedzené na základe svojich 
zložiek v súlade s článkom 4 nariadenia 
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(EÚ) 2016/1624: kontrola hraníc, pátranie 
a záchrana v rámci hraničného dozoru, 
analýza rizík, spolupráca medzi členskými 
štátmi (podporovaná a koordinovaná 
Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž), medziagentúrna 
spolupráca (vrátane pravidelnej výmeny 
informácií), spolupráca s tretími krajinami, 
technické a operačné opatrenia v rámci 
schengenského priestoru, ktoré súvisia 
s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie 
riešenie nelegálneho prisťahovalectva a na
boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, 
využívanie najmodernejších technológií, 
mechanizmy kontroly kvality a solidarity, 
ako aj v záujme zabezpečenia toho, aby 
bolo toto integrované riadenie zavedené do 
bežnej praxe, by sa členským štátom mala 
poskytnúť primeraná finančná podpora 
Únie.

(EÚ) 2016/1624: kontrola hraníc, pátranie 
a záchrana v rámci hraničného dozoru, 
analýza rizík, spolupráca medzi členskými 
štátmi (podporovaná a koordinovaná 
Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž), medziagentúrna 
spolupráca (vrátane pravidelnej výmeny 
informácií) a spolupráca s vonkajšou 
činnosťou EÚ, ako je civilné krízové 
riadenie, spolupráca s tretími krajinami, 
technické a operačné opatrenia v rámci 
schengenského priestoru, ktoré súvisia 
s kontrolou hraníc a sú zamerané na lepšie 
riešenie nelegálneho prisťahovalectva 
a účinnejší boj proti cezhraničnej trestnej 
činnosti, využívanie najmodernejších 
technológií, mechanizmy kontroly kvality 
a solidarity, ako aj v záujme zabezpečenia 
toho, aby bolo toto integrované riadenie 
zavedené do bežnej praxe, by sa členským 
štátom mala poskytnúť primeraná finančná 
podpora Únie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V záujme zabezpečenia jednotnej 
a vysokokvalitnej kontroly vonkajších 
hraníc a umožnenia legitímneho cestovania 
cez vonkajšie hranice by mal nástroj 
prispievať k rozvoju európskeho 
integrovaného riadenia hraníc, do ktorého 
sú zahrnuté všetky opatrenia týkajúce sa 
politiky, práva, systematickej spolupráce, 
rozdelenia záťaže, vyhodnocovania situácie 
a meniacich sa okolností, pokiaľ ide 
o priechody, ktoré neregulárni migranti 
využívajú na prekračovanie hraníc, 
personálu, vybavenia a technológie, ktoré 
sú prijímané na rozličných úrovniach 
príslušnými orgánmi členských štátov 
a Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž konajúcimi v spolupráci 
s ostatnými subjektmi, ako sú tretie krajiny 

(17) V záujme zabezpečenia jednotnej 
a vysokokvalitnej kontroly vonkajších 
hraníc a umožnenia legitímneho cestovania 
cez vonkajšie hranice by mal nástroj 
prispievať k rozvoju európskeho 
integrovaného riadenia hraníc, do ktorého 
sú zahrnuté všetky opatrenia týkajúce sa 
politiky, práva, systematickej spolupráce, 
rozdelenia záťaže, vyhodnocovania situácie 
a meniacich sa okolností, pokiaľ ide 
o priechody, ktoré neregulárni migranti 
využívajú na prekračovanie hraníc, 
personálu, vybavenia a technológie, ktoré 
sú prijímané na rozličných úrovniach 
príslušnými orgánmi členských štátov 
a Európskou agentúrou pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž konajúcimi v spolupráci 
s ostatnými subjektmi, ako sú tretie krajiny 
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a iné subjekty EÚ, najmä Európska 
agentúra na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov 
v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti (eu-LISA), Europol 
a medzinárodné organizácie.

a iné subjekty EÚ, najmä Európska 
agentúra na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov 
v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti (eu-LISA), Europol, 
krízové riadenie EÚ a medzinárodné 
organizácie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

23a. Nové výzvy a dodatočné úlohy si 
vyžadujú, aby agentúry zapojené do 
riadenia hraníc disponovali potrebnými 
finančnými prostriedkami a personálom. 
Okrem mladých odborníkov by sa mali 
najímať aj skúsení experti z členských 
štátov, ktorí by sa zaraďovali do platových 
tried na základe svojich skúseností.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27a. Vzhľadom na silné prepojenie 
riadenia hraníc a víz s inými politickými 
oblasťami, ako sú Európsky námorný a 
rybársky fond alebo Program EÚ pre boj 
proti podvodom, by Komisia mala 
zabezpečiť dôrazne koordinovaný prístup, 
možné synergie a transparentnosť 
príslušných výdavkov. Jasné a 
transparentné pravidlá by mali zabrániť 
dvojitému financovaniu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Opatrenia v tretích krajinách a vo 
vzťahu k tretím krajinám podporované 
prostredníctvom nástroja by sa mali 
realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom 
súlade s ostatnými akciami mimo Únie, 
ktoré sú podporované prostredníctvom 
nástrojov Únie na financovanie vonkajšej 
činnosti, a zároveň by mali tieto akcie 
dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by 
sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie 
plného súladu so zásadami a všeobecnými 
cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej 
politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine 
alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší 
rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by 
sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce 
s tretími krajinami a na posilnenie 
kľúčových aspektov ich kapacít v oblasti 
hraničného dozoru a riadenia hraníc v tých 
oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu 
migračnej politiky a bezpečnostných 
cieľov Únie.

(34) Opatrenia v tretích krajinách a vo 
vzťahu k tretím krajinám podporované 
prostredníctvom nástroja by sa mali 
realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom 
súlade s ostatnými akciami mimo Únie, 
ktoré sú podporované prostredníctvom 
nástrojov Únie na financovanie vonkajšej 
činnosti, a zároveň by mali tieto akcie 
dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by 
sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie 
plného súladu so zásadami a všeobecnými 
cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej 
politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine 
alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší 
rozmer, podpora poskytovaná z nástroja by 
sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce 
s tretími krajinami, a to aj prostredníctvom 
účasti na civilnom krízovom riadení, a na 
posilnenie kľúčových aspektov ich kapacít 
v oblasti hraničného dozoru a riadenia 
hraníc v tých oblastiach, ktoré sú 
predmetom záujmu migračnej politiky 
a bezpečnostných cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) V tomto nariadení by sa mali 
stanoviť počiatočné sumy pre programy 
členských štátov vypočítané na základe 
kritérií stanovených v prílohe I, ktoré 
odrážajú dĺžku a stupeň ohrozenia na 
pozemných a námorných hraničných 
úsekoch, pracovnú záťaž na letiskách 
a konzulátoch, ako aj počet konzulátov.

(38) V tomto nariadení by sa mali 
stanoviť počiatočné sumy pre programy 
členských štátov vypočítané na základe 
kritérií stanovených v prílohe I, ktoré 
odrážajú dĺžku a stupeň ohrozenia na 
základe najnovších a historických údajov 
na pozemných a námorných hraničných 
úsekoch, pracovnú záťaž na letiskách 
a konzulátoch, ako aj počet konzulátov.



AD\1168015SK.docx 7/19 PE626.953v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

39a. Preskúmanie v polovici trvania by 
sa malo využiť na posúdenie účinnosti a 
európskej pridanej hodnoty programov, 
vyriešenie problémov, ktoré sa objavili 
počas prvej fázy, a poskytnutie 
transparentného prehľadu o vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

40a. Vzhľadom na dramatické 
skúsenosti Európskej únie s výzvami v 
oblasti riadenia hraníc a víz v 
predchádzajúcich rokoch a na 
nedostatočné flexibilné financovanie 
určené na riešenie týchto výziev by sa mal 
zriadiť tematický nástroj, ktorý by 
umožnil čeliť nadchádzajúcim novým 
výzvam a vytvárať európsku pridanú 
hodnotu bez čerpania dostupných rezerv a 
využívania nástrojov flexibility.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Časť zdrojov, ktoré budú v rámci 
nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla 
prideliť na programy členských štátov na 
účely implementácie osobitných akcií, a to 
nad rámec počiatočne pridelených 
prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali 
byť identifikované na úrovni Únie a mali 

(43) Časť zdrojov, ktoré budú v rámci 
nástroja k dispozícii, by sa takisto mohla 
prideliť na programy členských štátov na 
účely implementácie osobitných akcií, a to 
nad rámec počiatočne pridelených 
prostriedkov. Tieto osobitné akcie by mali 
byť identifikované na úrovni Únie a mali 
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by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú 
spoločné úsilie, alebo akcií, ktoré sú 
potrebné z hľadiska reakcie na vývoj 
v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa 
jednému alebo viacerým členských štátom 
poskytli dodatočné finančné prostriedky. 
Ide napr. o nákup technického vybavenia 
prostredníctvom národných programov 
členských štátov, ktoré Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje 
na vykonávanie svojich operačných 
činností, modernizáciu procesu 
spracovania žiadostí o víza, vývoj nových 
rozsiahlych informačných systémov 
a zabezpečenie interoperability týchto 
systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí 
Komisia vo svojich pracovných 
programoch.

by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú 
spoločné úsilie, alebo akcií, ktoré sú 
potrebné z hľadiska reakcie na vývoj 
v Únii alebo účasti na jej vonkajšej 
činnosti, ako je civilné krízové riadenie, 
a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému 
alebo viacerým členských štátom poskytli 
dodatočné finančné prostriedky. Ide 
napríklad o nákup technického vybavenia 
prostredníctvom národných programov 
členských štátov, ktoré Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž potrebuje 
na vykonávanie svojich operačných 
činností, modernizáciu procesu 
spracovania žiadostí o víza, vývoj nových 
rozsiahlych informačných systémov 
a zabezpečenie interoperability týchto 
systémov. Tieto osobitné akcie vymedzí 
Komisia vo svojich pracovných 
programoch.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) V záujme zohľadnenia významu
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu, ako aj v súlade s cieľmi
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja prispeje tento nástroj 
k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci 
ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov 
EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti 
klímy. Počas prípravy nástroja a jeho 
implementácie sa identifikujú príslušné 
akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte 
príslušných procesov hodnotenia 
a preskúmania.

(57) V záujme zohľadnenia naliehavosti
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu, ako aj v súlade so záväzkom byť 
lídrom v dosahovaní cieľov Organizácie 
Spojených národov v oblasti trvalo
udržateľného rozvoja vrátane rodovej 
rovnosti prispeje tento nástroj k
uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k
dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci 
ktorého má minimálne 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ vo VFR na obdobie 2021 –
2027 a 30 % čo najskôr a najneskôr do 
roku 2027 prispievať k plneniu cieľov v
oblasti klímy. Počas prípravy nástroja 
a jeho implementácie sa identifikujú 
príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia 
v kontexte príslušných procesov 
hodnotenia a preskúmania.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

58a. Je dôležité, aby v prechodnom 
období a počas celého vykonávania 
nástroja bolo zabezpečené riadne 
finančné hospodárenie a právna istota. 
Opatrenia realizované v rokoch 2014 –
2020 by sa počas prechodného obdobia 
nemali prerušiť.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora účinného európskeho 
integrovaného riadenia hraníc na 
vonkajších hraniciach, ktoré vykonáva 
európska pohraničná a pobrežná stráž 
v rámci spoločnej zodpovednosti 
Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž a vnútroštátnych orgánov 
zodpovedných za riadenie hraníc, a to 
v záujme umožnenia legitímneho 
prekračovania hraníc, predchádzania 
nelegálnemu prisťahovalectvu 
a cezhraničnej trestnej činnosti a ich 
odhaľovania, ako aj v záujme účinného 
riadenia migračných tokov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Nástroj sa v rámci špecifických 3. Nástroj sa v rámci špecifických 
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cieľov stanovených v odseku 2 
implementuje prostredníctvom 
vykonávacích opatrení uvedených 
v prílohe II.

cieľov stanovených v odseku 2 
implementuje okrem iného 
prostredníctvom vykonávacích opatrení 
uvedených v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľov uvedených v článku 
3 a v súlade s vykonávacími opatreniami 
uvedenými v prílohe II sa z nástroja 
podporia predovšetkým akcie uvedené 
v prílohe III.

1. V rámci cieľov uvedených v článku 
3 a v náležitých prípadoch v súlade 
s vykonávacími opatreniami uvedenými 
v prílohe II sa z nástroja podporia 
predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vykonávanie nástroja nesmie mať 
za následok vysoké administratívne 
zaťaženie, ktoré by negatívne 
ovplyvňovalo jeho účinnosť alebo bránilo 
členským štátom v získavaní finančných
prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Komisia a členské štáty pri 
vykonávaní nástroja spolupracujú. 
Komisia zriadi asistenčnú službu a 
kontaktné miesto na poskytovanie 
podpory členským štátom a prispievanie k 
účinnému prideľovaniu finančných 
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prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
nástroja na obdobie 2021 až 2027 je 8 018 
000 000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
nástroja na obdobie 2021 až 2027 je 7 087 
760 000 EUR v cenách z roku 2018 (8 018 
000 000 EUR v bežných cenách).

Odôvodnenie

V súlade s uzneseniami EP o budúcom VFR zo 14. marca a z 30. mája sa navrhuje zmena 
finančného krytia na základe predbežného technického rozdelenia pre jednotlivé programy, 
ktoré by mohlo byť predmetom ďalších úprav, a to pri súčasnom rešpektovaní celkovej pozície 
EP, ako sa uvádza v spomínaných uzneseniach, a zachovaní celkovej úrovne 1,3 % HND EÚ-
27.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 4 811 000 000 EUR sa pridelí na 
programy implementované v rámci 
zdieľaného riadenia, z toho 157 200 000 
EUR na osobitný tranzitný režim uvedený 
v článku 16, implementovaný v rámci 
zdieľaného riadenia;

a) 4 252 833 000 EUR v cenách z 
roku 2018 (4 811 000 000 EUR v bežných 
cenách) sa pridelí na programy 
implementované v rámci zdieľaného 
riadenia, z toho 138 962 000 EUR v 
cenách z roku 2018 (157 200 000 EUR v 
bežných cenách) na osobitný tranzitný 
režim uvedený v článku 16, 
implementovaný v rámci zdieľaného 
riadenia;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 3 207 000 000 EUR sa pridelí na 
tematický nástroj.

b) 2 834 927 000 EUR v cenách z 
roku 2018 (3 207 000 000 EUR v bežných 
cenách) sa pridelí na tematický nástroj.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 4 009 000 000 EUR sa pridelí 
členským štátom v súlade s kritériami 
uvedenými v prílohe I;

a) 3 543 880 000 EUR v cenách z 
roku 2018 (4 009 000 000 EUR v bežných 
cenách) sa pridelí členským štátom 
v súlade s kritériami uvedenými v prílohe 
I;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 802 000 000 EUR sa pridelí 
členským štátom na úpravu prostriedkov
pridelených na programy v zmysle 
článku 13 ods. 1.

b) 708 953 000 EUR v cenách z roku 
2018 (802 000 000 EUR v bežných 
cenách) sa pridelí členským štátom na 
úpravu prostriedkov pridelených na 
programy v zmysle článku 13 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade núdzovej pomoci sa 
príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 
100 % celkových oprávnených výdavkov.

5. V prípade núdzovej pomoci 
vrátane účasti prostredníctvom civilného 
krízového riadenia sa príspevok z rozpočtu 
Únie môže zvýšiť na 100 % celkových 
oprávnených výdavkov.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Vždy, keď sa členský štát rozhodne 
implementovať s podporou nástroja 
projekty v spolupráci s treťou krajinou 
alebo v tretej krajine, pred začatím projektu 
uskutoční konzultácie s Komisiou.

10. Vždy, keď sa členský štát rozhodne 
implementovať s podporou nástroja 
projekty v spolupráci s treťou krajinou 
alebo v tretej krajine, a to vrátane účasti 
na civilnom krízovom riadení, pred 
začatím projektu uskutoční konzultácie 
s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Ak sa členský štát rozhodne 
implementovať s podporou nástroja 
v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej 
krajine akcie, ktoré sa týkajú 
monitorovania, odhaľovania, identifikácie, 
sledovania a prevencie neoprávneného 
prekračovania hraníc a zachytávania osôb 
pri neoprávnenom prekračovaní hraníc na 
účely odhaľovania a prevencie nelegálneho 
prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej 
činnosti a boja proti nim alebo na účely 
prispievania k zabezpečeniu ochrany 
a záchrany životov migrantov, dotknutý 
členský štát zabezpečí, aby bola Komisia 
informovaná o akejkoľvek dvojstrannej 
alebo viacstrannej dohode o spolupráci 
s touto treťou krajinou v súlade s článkom 
20 nariadenia (EÚ) č. 1052/2013.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 12 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) členské štáty sa môžu rozhodnúť, 
že s podporou nástroja zakúpia vybavenie 
určené na viacúčelové námorné operácie, 
a to za predpokladu, že v priebehu roka ho 
príslušné vnútroštátne orgány použijú pri 
operáciách hraničného dozoru na 
vnútroštátne účely aspoň v 60 % prípadov. 
Toto vybavenie sa zaregistruje v rezerve 
technického vybavenia Európskej agentúry 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž, aby ho 
bolo možné poskytnúť v súlade s článkom 
39 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624;

c) členské štáty sa môžu rozhodnúť, 
že zakúpia viacúčelové vybavenie alebo 
vytvoria systémy IKT, a to za predpokladu, 
že v priebehu roka ho príslušné 
vnútroštátne orgány použijú pri operáciách 
hraničného dozoru na vnútroštátne účely 
aspoň v 60 % prípadov. Toto vybavenie sa 
zaregistruje v rezerve technického 
vybavenia Európskej agentúry pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž, aby ho bolo 
možné poskytnúť v súlade s článkom 39 
ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/1624;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, 
že zakúpia vybavenie alebo vytvoria 
systémy IKT určené na viacúčelové 
použitie za predpokladu, že sa toto 
vybavenie a systémy v prípade, že ich 
prevádzkujú príslušné vnútroštátne 
orgány, väčšinou používajú na činnosti, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti fondu
alebo nástroja. Náklady na tieto činnosti 
môžu byť úplne zahrnuté do fondu alebo 
nástroja.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V záujme zabezpečenia účinného 
hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov 
nástroja je Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 29 
s cieľom zmeniť prílohu VIII na účely 
preskúmania a doplnenia ukazovateľov, ak 

5. V záujme zabezpečenia účinného 
hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov 
nástroja je Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 29 
s cieľom zmeniť prílohu VIII na účely 
preskúmania a doplnenia ukazovateľov, ak 
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sa to považuje za potrebné, ako aj na účely 
doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia, 
ktoré sa týkajú vytvorenia rámca na 
monitorovanie a hodnotenie, a to aj pokiaľ 
ide o informácie poskytované členskými 
štátmi.

sa to považuje za potrebné, ako aj na účely 
doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia, 
ktoré sa týkajú vytvorenia rámca na 
monitorovanie a hodnotenie, a to aj pokiaľ 
ide o informácie poskytované členskými 
štátmi. Preskúmanie Komisie bude 
založené na zohľadnení zlepšeného 
vykonávania projektov, kvalitatívnych 
výdavkov, znižovania zbytočného 
administratívneho zaťaženia, účinnosti 
podpory pre členské štáty a celkových 
priorít Fondu pre vnútornú bezpečnosť, 
pokiaľ ide o hranice a víza.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha 7 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Na účely počiatočného 
prideľovania finančných prostriedkov sa 
pri posudzovaní pracovnej záťaže 
vychádza z najnovších priemerných údajov 
za predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú 
k dispozícii k dátumu začiatku 
uplatňovania tohto nariadenia. Na účely 
preskúmania v polovici obdobia sa pri 
posudzovaní pracovnej záťaže vychádza 
z najnovších priemerných údajov za 
predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú 
k dispozícii v čase preskúmania v polovici 
obdobia v roku 2024. Pri posudzovaní 
pracovnej záťaže sa vychádza z týchto 
faktorov:

7. Na účely počiatočného 
prideľovania finančných prostriedkov sa 
pri posudzovaní pracovnej záťaže 
vychádza z najnovších priemerných údajov 
za predchádzajúcich 36 mesiacov
a historických údajov, ktoré sú k dispozícii 
k dátumu začiatku uplatňovania tohto 
nariadenia. Na účely preskúmania 
v polovici obdobia sa pri posudzovaní 
pracovnej záťaže vychádza z najnovších 
a historických priemerných údajov, ktoré 
sú k dispozícii v čase preskúmania 
v polovici obdobia v roku 2024. Pri 
posudzovaní pracovnej záťaže sa vychádza 
z týchto faktorov:

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 11 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Na účely počiatočného 
prideľovania finančných prostriedkov sa 
v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za 

11. Na účely počiatočného 
prideľovania finančných prostriedkov sa 
v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za 
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každý hraničný úsek priemerný stupeň 
ohrozenia, a to na základe najnovších 
priemerných údajov za predchádzajúcich 
36 mesiacov, ktoré sú k dispozícii 
k dátumu začiatku uplatňovania tohto 
nariadenia. Na účely preskúmania 
v polovici obdobia sa v správe uvedenej 
v odseku 10 uvedie za každý hraničný úsek 
priemerný stupeň ohrozenia, a to na 
základe najnovších priemerných údajov za 
predchádzajúcich 36 mesiacov, ktoré sú 
k dispozícii v čase preskúmania v polovici 
obdobia v roku 2024. Na základe stupňov 
ohrozenia v zmysle nariadenia (ES) č. 
1052/2013 sa v nej pre každý úsek uvedie 
jeden z nasledujúcich váhových 
koeficientov:

každý hraničný úsek priemerný stupeň 
ohrozenia, a to na základe najnovších 
priemerných údajov za predchádzajúcich
36 mesiacov a historických údajov, ktoré 
sú k dispozícii k dátumu začiatku 
uplatňovania tohto nariadenia. Na účely 
preskúmania v polovici obdobia sa 
v správe uvedenej v odseku 10 uvedie za 
každý hraničný úsek priemerný stupeň 
ohrozenia, a to na základe najnovších 
a historických priemerných údajov, ktoré 
sú k dispozícii v čase preskúmania 
v polovici obdobia v roku 2024. Na 
základe stupňov ohrozenia v zmysle 
nariadenia (ES) č. 1052/2013 sa v nej pre 
každý úsek uvedie jeden z nasledujúcich 
váhových koeficientov:

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prehlbovanie medziagentúrnej 
spolupráce na vnútroštátnej úrovni medzi 
vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 
zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné 
úlohy vykonávané na hraniciach, ako aj na 
úrovni EÚ medzi členskými štátmi, alebo 
medzi členskými štátmi na jednej strane 
a príslušnými orgánmi, úradmi 
a agentúrami Únie alebo tretími krajinami 
na strane druhej;

c) prehlbovanie medziagentúrnej 
spolupráce na vnútroštátnej úrovni medzi 
vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 
zodpovedné za kontrolu hraníc alebo za iné 
úlohy vykonávané na hraniciach, ako aj na 
úrovni EÚ medzi členskými štátmi, alebo 
medzi členskými štátmi na jednej strane 
a príslušnými orgánmi, úradmi 
a agentúrami Únie vrátane jej vonkajšej 
činnosti a aktivít alebo tretími krajinami na 
strane druhej;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odborná príprava, ktorá sa 
zameriava na európske integrované 
riadenie hraníc alebo ktorá prispieva k jeho 

c) odborná príprava, ktorá sa 
zameriava na európske integrované 
riadenie hraníc, a to aj na účely civilného 
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rozvoju a ktorá zároveň zohľadňuje 
operačné potreby a výsledky analýzy rizika 
a je v plnom súlade so základnými 
právami;

krízového riadenia, alebo ktorá prispieva 
k jeho rozvoju a ktorá zároveň zohľadňuje 
operačné potreby a výsledky analýzy rizika 
a je v plnom súlade so základnými 
právami;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Opatrenia, ktorých cieľom je 
zlepšiť interoperabilitu informačných 
systémov a komunikačných sietí.
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