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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

IPA zohráva v procese rozširovania dôležitú úlohu ako hlavný nástroj na prípravu kandidátov 
a potenciálnych kandidátov na proces rokovaní a plné členstvo. Proces rozširovania posilňuje 
mier, demokraciu a stabilitu v Európe a umožňuje Únii lepšie reagovať na globálne výzvy. 

Nástroj IPA je zaradený do rozpočtu EÚ ako kľúčový prvok politiky v oblasti vonkajšej 
činnosti a mal by byť úzko prepojený s ostatnými programami vonkajšej činnosti. Okrem toho 
sa musí zabezpečiť súlad s ostatnými príslušnými politikami a programami Únie. 

V rámci IPA III sa zohľadňujú nové výzvy, ako sú migrácia, bezpečnosť, ochrana životného 
prostredia a zmena klímy, a preto spravodajkyňa podporuje návrh Európskej komisie prideliť 
novému nástroju IPA 1,2-krát viac finančných prostriedkov v porovnaní s nástrojom IPA II v 
súčasnom viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020. Spravodajkyňa zdôrazňuje 
dôležitosť strategického plánovania a merania výkonnosti v rámci IPA III, ako aj potrebu 
väčšej flexibility pri riešení nepredvídateľných problémov a kríz. 

Nástroj IPA II prispel k realizácii reforiem v kľúčových oblastiach, ako sú justícia, boj proti 
korupcii, verejná správa a sociálne začlenenie, a podporil postupné zosúladenie s právnymi 
predpismi a normami EÚ. V rámci nástroja IPA III je potrebná väčšia podpora a lepšie 
zameranie na hospodársky rozvoj a väčšiu konkurencieschopnosť, ako aj posilnenie 
demokratických inštitúcií a reformy verejnej správy. 

Komisia by mala prijať vhodné opatrenia na urýchlenie čerpania finančných prostriedkov v 
rámci IPA, najmä v prvých rokoch, aby sa zabránilo štrukturálnym prieťahom pri uzatváraní 
zmlúv a pri platbách. Celková štruktúra nástrojov a administratívnych a finančných postupov 
by sa mala zjednodušiť a mala by sa poskytnúť väčšia technická pomoc na podporu 
budovania kapacít, prípravy projektov, uzatvárania zmlúv a plnenia.

Spravodajkyňa zdôrazňuje dôležitosť súdržnosti a komplementarity medzi vnútornými a 
vonkajšími politikami Únie, ako aj medzi vonkajšími nástrojmi, s cieľom zabezpečiť synergie 
a vysokú pridanú hodnotu EÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor vzal do 
úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pomoc by sa mala poskytovať aj 
v súlade s dohodami, ktoré uzatvorila Únia 
s prijímateľmi uvedenými v prílohe I. 
Zameriavať by sa mala najmä na pomoc 

(7) Pomoc by sa mala poskytovať aj 
v súlade s dohodami, ktoré uzatvorila Únia 
s prijímateľmi uvedenými v prílohe I. 
Zameriavať by sa mala najmä na pomoc 
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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 
práv17. 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.

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 
práv17 . 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 s cieľom prekonať zemepisné a 
kultúrne prekážky, rozvíjať dobré 
susedské vzťahy a dosiahnuť zmierenie. 
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.

__________________ __________________

17 Európsky pilier sociálnych práv 
slávnostne vyhlásený Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou na 
Sociálnom samite pre spravodlivé 
pracovné miesta a rast 17. novembra 2017 
v Göteborgu.

17 Európsky pilier sociálnych práv 
slávnostne vyhlásený Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou na 
Sociálnom samite pre spravodlivé 
pracovné miesta a rast 17. novembra 2017 
v Göteborgu.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Posilnená strategická a operačná 
spolupráca medzi Úniou a prijímateľmi 

(9) Posilnená strategická a operačná 
spolupráca medzi Úniou a prijímateľmi 
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uvedenými v prílohe I v oblasti 
bezpečnosti zohráva kľúčovú úlohu pri 
účinnom a efektívnom riešení 
bezpečnostných a teroristických hrozieb.

uvedenými v prílohe I v oblasti 
bezpečnosti a obrany zohráva kľúčovú 
úlohu pri účinnom a efektívnom riešení 
bezpečnostných a teroristických hrozieb.

Pozmeňujúci návrh 3

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 % 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.

(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. Vzhľadom na význam boja 
proti zmene klímy v súlade so záväzkami 
Únie k vykonávaniu Parížskej dohody a 
cieľov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja by mal tento program prispieť k
začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny
klímy do politík Únie a k dosiahnutiu 
celkového cieľa minimálne 25% 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 
30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 
2027. Očakáva sa, že akcie vyvíjané
v rámci tohto programu by mali k plneniu 
cieľov v oblasti klímy prispieť 20 % 
z celkového finančného krytia programu. V 
prípade cezhraničného znečistenia by sa 
mali uprednostniť výdavky z nástroja IPA 
na prípravu a realizáciu projektov, ktoré 
eliminujú cezhraničné znečistenie.
Relevantné akcie sa určia počas prípravy 
a implementácie programu, pričom celkový 
prínos tohto programu by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Akcie v rámci tohto nástroja by 
mali podporovať vykonávanie Agendy 
2030 pre udržateľný rozvoj prijatej OSN 
ako univerzálneho programu, ku ktorému 
sa v plnej miere zaviazala EÚ a jej členské 
štáty a ktorý podporili všetci prijímatelia 
uvedení v prílohe I.

(14) Akcie v rámci tohto nástroja by 
mali podporovať vykonávanie Agendy 
2030 pre udržateľný rozvoj prijatej OSN 
ako univerzálneho programu, ku ktorému 
sa v plnej miere zaviazala EÚ a jej členské 
štáty a ktorý podporili všetci prijímatelia 
uvedení v prílohe I. V tejto súvislosti by sa 
osobitná pozornosť mala venovať cieľu 
trvalo udržateľného rozvoja č. 1 „Žiadna 
chudoba“, č. 5 „Rodová rovnosť“, č. 7 
„Dostupná a čistá energia“, č. 8 
„Dôstojná práca a ekonomický rast“, č. 9 
„Priemysel, inovácie a infraštruktúra“, 
č. 10 „Zníženie nerovností“, č. 11 
„Udržateľné mestá a komunity“, č. 13 
„Ochrana klímy“ a č. 16 „Mier, 
spravodlivosť a silné inštitúcie“.

Pozmeňujúci návrh 5

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 
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. 
Pomoc by mala byť zameraná na 
zabezpečenie súladu so stratégiou Únie na 
zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
opatrenia na uplatňovanie zásady 
partnerstva a integrovaný prístup k 
územnému rozvoju. Mala by sa posilniť 
úloha občianskej spoločnosti, a to v rámci 
programov, ktoré sa implementujú 
prostredníctvom vládnych orgánov, ako aj 
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v pozícii priameho prijímateľa pomoci 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

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 
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 na účinnejšie a 
efektívnejše využívanie fondov pre tých, 
ktorí preukážu svoj záväzok k reformám 
prostredníctvom účinnej implementácie 
predvstupovej pomoci a pokroku na ceste 
k splneniu kritérií členstva, pričom 
dosiahnu pozitívne zmeny vo svojom 
sociálno-ekonomickom prostredí a v 
reakcii na súčasné výzvy.

Pozmeňujúci návrh 7

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 uvedenými v prílohe I by mal 
byť postupný a v súlade s príslušnými 
kapacitami uvedených 
prijímateľov. Prechod na nepriame 
riadenie prijímateľmi by sa mal 
pozastaviť alebo zvrátiť v prípade, že sa 
tieto kapacity vyvíjajú negatívne. Pomoc 
by naďalej mala využívať štruktúry 
a nástroje, ktoré sa osvedčili 
v predvstupovom procese.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Vykonávanie by sa malo urýchliť 
a Komisia by mala príjemcom poskytnúť 
technickú pomoc na vytvorenie riadneho 
finančného riadiaceho a kontrolného 
systému a budovanie kapacít na prípravu 
vykonávania projektov, na uzatváranie 
zmlúv a monitorovanie a vykonávanie 
štrukturálnych reforiem, ktorými sa 
podporí dosiahnutie cieľov a výsledkov 
IPA. 

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Únia by sa mala snažiť 
o najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov tak, aby optimalizovala účinok 
svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to 
dosiahnuť súdržnosťou 
a komplementaritou medzi nástrojmi Únie 
na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj 
vytvorením synergií s inými politikami 
a programami Únie. V príslušných 
prípadoch to zahŕňa aj súdržnosť 
a komplementaritu s makrofinančnou 
pomocou.

(20) Únia by sa mala snažiť 
o najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov tak, aby optimalizovala účinok 
svojej vonkajšej činnosti, pričom sa 
zabráni dvojitému zameraniu a 
prekrývaniu. Malo by sa to dosiahnuť 
konzistentnosťou, pevnou súdržnosťou 
a komplementaritou medzi nástrojmi Únie 
na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj 
vytvorením synergií s inými politikami a 
vonkajšími činnosťami, fondmi
a programami Únie. V príslušných 
prípadoch to zahŕňa aj súdržnosť 
a komplementaritu s makrofinančnou 
pomocou.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Vonkajšia činnosť sa často 
vykonáva v mimoriadne nestálom 
prostredí, v ktorom je nevyhnutné neustále 
a rýchlo sa prispôsobovať vyvíjajúcim sa 
potrebám partnerov Únie a globálnym 
výzvam, ako sú ľudské práva, demokracia 
a dobrá správa vecí verejných, bezpečnosť 
a stabilita, zmena klímy a životné 
prostredie a neregulárna migrácia a jej 
hlavné príčiny. Zosúladenie zásady 
predvídateľnosti s potrebou rýchlo 
reagovať na nové potreby si preto vyžaduje 
prispôsobenie finančnej implementácie 
programov. Toto nariadenie by v záujme 
zvýšenia schopnosti Únie reagovať na 
nepredvídané potreby a zároveň v súlade 
so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje 
raz ročne, malo zachovať možnosť 
uplatňovať flexibilitu, ktorá je už povolená 
v nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
iné politiky, konkrétne prenos finančných 
prostriedkov a opätovné viazanie už 
viazaných finančných prostriedkov, aby sa 
zabezpečilo efektívne využitie finančných 
prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre 
prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa 
maximalizujú finančné prostriedky EÚ 
dostupné na intervencie v rámci vonkajšej 
činnosti EÚ.

(26) Vonkajšia činnosť sa často 
vykonáva v mimoriadne nestálom 
prostredí, v ktorom je nevyhnutné neustále 
a rýchlo sa prispôsobovať vyvíjajúcim sa 
potrebám partnerov Únie a globálnym 
výzvam, ako sú ľudské práva, demokracia 
a dobrá správa vecí verejných, bezpečnosť, 
obrana a stabilita, zmena klímy a životné 
prostredie a neregulárna migrácia a jej 
hlavné príčiny. Zosúladenie zásady 
predvídateľnosti s potrebou rýchlo 
reagovať na nové potreby si preto vyžaduje 
prispôsobenie finančnej implementácie 
programov. Toto nariadenie by v záujme 
zvýšenia schopnosti Únie reagovať na 
nepredvídané potreby a zároveň v súlade 
so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje 
raz ročne, malo zachovať možnosť 
uplatňovať flexibilitu, ktorá je už povolená 
v nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
iné politiky, konkrétne prenos finančných 
prostriedkov a opätovné viazanie už 
viazaných finančných prostriedkov, aby sa 
zabezpečilo efektívne využitie finančných 
prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre 
prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa 
maximalizujú finančné prostriedky EÚ 
dostupné na intervencie v rámci vonkajšej 
činnosti EÚ. Mali by byť povolené ďalšie 
formy flexibility, ako napríklad 
prerozdelenie priorít, postupné zavádzanie 
projektov a nadmerné uzatváranie zmlúv.

Pozmeňujúci návrh 11

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, 

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

a politík zamestnanosti, posilniť ochranu 
životného prostredia, zvýšiť odolnosť proti 
zmene klímy, urýchliť prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo a rozvíjať 
digitálnu ekonomiku a spoločnosť, zlepšiť 
podnikateľskú a investičnú klímu, 
podporovať inteligentnú špecializáciu, 
rozvoj zručností, výskum a inovácie a 
vytvárať pracovné príležitosti, najmä pre 
mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Finančné krytie na implementáciu 
nástroja IPA III na obdobie 2021 – 2027 je 
13 009 976 000 EUR v cenách z roku 
2018 (14 663 401 000 EUR v bežných 
cenách).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu, 
ako sú prípravné, monitorovacie, 
kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 
vrátane systémov informačných 
technológií na úrovni inštitúcií 
a akékoľvek činnosti týkajúce sa prípravy 
budúceho programu predvstupovej pomoci 
v súlade s článkom 20 [nariadenia 
o NDICI].

2. Suma uvedená v odseku 1 sa môže 
použiť na technickú a administratívnu 
pomoc určenú na implementáciu programu, 
ako sú prípravné činnosti (pomoc pri 
príprave projektu a hodnotení), podpora 
inštitucionálneho posilnenia a budovania 
administratívnych kapacít na účinné 
riadenie, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 
systémov informačných technológií na 
úrovni inštitúcií a akékoľvek činnosti 
týkajúce sa prípravy budúceho programu 
predvstupovej pomoci v súlade s článkom 
20 [nariadenia o NDICI].
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Pozmeňujúci návrh 14

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 rozvoja34, 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 
a rodová rovnosť a podľa potreby sa v nich 
riešia vzájomné prepojenia medzi cieľmi 
trvalo udržateľného rozvoja34, pričom 
cieľom je podporovať integrované 
opatrenia, ktoré môžu vytvárať súvisiace 
prínosy a ucelene spĺňať viaceré ciele. V 
prípade cezhraničného znečistenia sa 
musia uprednostniť výdavky z nástroja 
IPA na prípravu a realizáciu projektov, 
ktoré eliminujú cezhraničné znečistenie.

__________________ __________________

34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia a členské štáty 
spolupracujú pri zabezpečovaní súdržnosti 
a usilujú sa zabrániť zdvojovaniu pomoci 
poskytovanej v rámci nástroja IPA III 
a inej pomoci poskytovanej Úniou, 
členskými štátmi a Európskou investičnou 
bankou v súlade so stanovenými zásadami 
na posilnenie operačnej koordinácie 
v oblasti vonkajšej pomoci a na 
harmonizáciu politík a postupov, a najmä 
s medzinárodnými zásadami účinnosti 
rozvoja35. Koordinácia zahŕňa pravidelné 
konzultácie, častú výmenu informácií 
počas jednotlivých etáp cyklu pomoci 
a inkluzívne stretnutia zamerané na 
koordináciu pomoci, pričom predstavuje 

3. Komisia a členské štáty 
spolupracujú pri zabezpečovaní súdržnosti 
a usilujú sa zabrániť zdvojovaniu pomoci 
poskytovanej v rámci nástroja IPA III 
a inej pomoci poskytovanej Úniou, 
členskými štátmi a Európskou investičnou 
bankou v súlade so stanovenými zásadami 
na posilnenie operačnej koordinácie 
v oblasti vonkajšej pomoci a na 
harmonizáciu politík a postupov, a najmä 
s medzinárodnými zásadami účinnosti 
rozvoja35. Koordinácia zahŕňa pravidelné 
konzultácie, častú výmenu informácií 
počas jednotlivých etáp cyklu pomoci 
a inkluzívne stretnutia zamerané na 
koordináciu pomoci, pričom predstavuje 
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kľúčový krok v procesoch programovania 
Únie a členských štátov.

kľúčový krok v procesoch programovania 
Únie a členských štátov. Pomoc by mala 
byť zameraná na zosúladenie so 
stratégiou Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, efektívne a účinné 
využívanie fondov, opatrenia na 
uplatňovanie zásady partnerstva a 
integrovaný prístup k územnému rozvoju.

__________________ __________________

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

35

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi prijíma aj nevyhnutné opatrenia na 
zabezpečenie koordinácie 
a komplementarity s multilaterálnymi 
a regionálnymi organizáciami a subjektmi, 
ako sú medzinárodné organizácie 
a finančné inštitúcie, agentúry a darcovia 
mimo Únie.

4. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi prijíma aj nevyhnutné opatrenia na 
zabezpečenie koordinácie a
komplementarity s multilaterálnymi a
regionálnymi organizáciami a subjektmi, 
ako sú medzinárodné organizácie a
finančné inštitúcie, agentúry, darcovia 
mimo Únie a aktéri občianskej 
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pomoc sa zameriava na osobitné okolnosti 
prijímateľov uvedených v prílohe I a je im 
prispôsobená, pričom sa zohľadňuje ďalšie 
úsilie potrebné na splnenie kritérií členstva, 
ako aj kapacity prijímateľov. Rozsah 
a intenzita pomoci sa líšia v závislosti od 
potrieb, odhodlania vykonávať reformy
a od pokroku implementácie týchto 

Pomoc sa zameriava na osobitné okolnosti 
prijímateľov uvedených v prílohe I a je im 
prispôsobená, pričom sa zohľadňuje ďalšie 
úsilie potrebné na splnenie kritérií členstva, 
ako aj kapacity prijímateľov. Rozsah 
a intenzita pomoci sa líšia v závislosti od 
potrieb, odhodlania vykonávať reformy,
pokroku implementácie týchto reforiem a 
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reforiem. od výsledkov dosiahnutých pri plnení 
prístupových kritérií, pozitívnych zmien 
sociálno-ekonomického prostredia a 
reakcie na súčasné výzvy.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa programy cezhraničnej 
spolupráce v súlade s článkom 12 
[nariadenia o EÚS] prerušia, podpora 
určená na prerušený program podľa tohto 
nariadenia, ktorá zostáva k dispozícii, sa 
môže použiť na financovanie akýchkoľvek 
iných akcií oprávnených podľa tohto 
nariadenia.

4. Ak sa programy cezhraničnej 
spolupráce v súlade s článkom 12 
[nariadenia o EÚS] prerušia, podpora 
určená na prerušený program podľa tohto 
nariadenia, ktorá zostáva k dispozícii, sa 
môže použiť na financovanie akýchkoľvek 
iných akcií oprávnených podľa tohto 
nariadenia. V tomto prípade, ak nie sú 
žiadne oprávnené akcie, ktoré sa majú 
financovať v bežnom roku, je možné 
preniesť rozpočtové prostriedky do 
nasledujúceho roka.

Pozmeňujúci návrh 19

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, podpora budovania kapacít na 
podporu akcií v oblasti bezpečnosti a 
rozvoja (ďalej len „CBSD“); prispievanie 
k obrane a ku kybernetickej obrane 
príjemcov uvedených v prílohe I;
posilnenie spôsobilostí strategickej 
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komunikácie s cieľom podporiť 
systematické odhaľovanie dezinformácií.



AD\1169182SK.docx 15/16 PE626.961v02-00

SK

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov Zriadenie nástroja predvstupovej pomoci (IPA III)

Referenčné čísla COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

Gestorský výbor
       dátum oznámenia na schôdzi

AFET
2.7.2018

Výbor požiadaný o stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG
2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko
       dátum vymenovania

Ivana Maletić
11.7.2018

Prerokovanie vo výbore 25.9.2018

Dátum prijatia 21.11.2018

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

27
4
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 
Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 
Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



PE626.961v02-00 16/16 AD\1169182SK.docx

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO

27 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Zbigniew Kuźmiuk

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, 
Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4 -

ECR Bernd Kölmel

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

NI Eleftherios Synadinos

0 0

Vysvetlenie použitých znakov
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


	1169182SK.docx

