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Pozmeňujúci návrh 81
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vykonávanie tohto nariadenia by sa 
malo riadiť piatimi prioritami stanovenými 
v Globálnej stratégii pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie 
(ďalej len „globálna stratégia“)59, 
predloženej 19. júna 2016, ktorá 
predstavuje víziu Únie a rámec pre 
jednotnú a zodpovednú spoluprácu 
v partnerstve s ostatnými s cieľom 
presadzovať jej hodnoty a záujmy. Únia by 
mala posilniť partnerstvá, podporovať 
politický dialóg a kolektívne reakcie na 
výzvy celosvetového záujmu. Jej činnosť 
by mala podporovať záujmy a hodnoty 
Únie vo všetkých jej aspektoch vrátane 
zachovania mieru, predchádzania 
konfliktom, posilnenia medzinárodnej 
bezpečnosti, boja proti hlavným príčinám 
neregulárnej migrácie a pomoci 
obyvateľom, krajinám a regiónom 
postihnutým prírodnými katastrofami alebo 
katastrofami spôsobenými ľudskou 
činnosťou, podpory obchodnej politiky, 
hospodárskej diplomacie a hospodárskej 
spolupráce, podpory digitálnych riešení 
a technológií a presadzovania 
medzinárodného rozmeru politík Únie. Pri 
presadzovaní svojich záujmov by Únia 
mala dodržiavať a podporovať zásady 
rešpektovania vysokých sociálnych 
a environmentálnych noriem, právneho 
štátu, medzinárodného práva a ľudských 
práv.

(8) Vykonávanie tohto nariadenia by sa 
malo riadiť piatimi prioritami stanovenými 
v Globálnej stratégii pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie 
(ďalej len „globálna stratégia“)59, 
predloženej 19. júna 2016, ktorá 
predstavuje víziu Únie a rámec pre 
jednotnú a zodpovednú spoluprácu 
v partnerstve s ostatnými s cieľom 
presadzovať jej hodnoty a záujmy. Únia by 
mala posilniť partnerstvá, podporovať 
politický dialóg a kolektívne reakcie na 
výzvy celosvetového záujmu. Jej činnosť 
by mala podporovať záujmy a hodnoty 
Únie vo všetkých jej aspektoch vrátane 
zachovania mieru, predchádzania 
konfliktom, posilnenia medzinárodnej 
bezpečnosti, boja proti hlavným príčinám 
nútenej migrácie a núteného vysídľovania 
a pomoci obyvateľom, krajinám 
a regiónom postihnutým prírodnými 
katastrofami alebo katastrofami 
spôsobenými ľudskou činnosťou, podpory 
obchodnej politiky, hospodárskej 
diplomacie a hospodárskej spolupráce, 
podpory digitálnych riešení a technológií 
a presadzovania medzinárodného rozmeru 
politík Únie. Pri presadzovaní svojich 
záujmov by Únia mala dodržiavať 
a podporovať zásady rešpektovania 
vysokých sociálnych a environmentálnych 
noriem, právneho štátu, medzinárodného 
práva a ľudských práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Heidi Hautala
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Európska susedská politika 
revidovaná v roku 201562 sa zameriava na 
stabilizáciu susedných krajín a posilnenie 
odolnosti, najmä posilnením 
hospodárskeho rozvoja, ako hlavných 
politických priorít Únie. S cieľom 
dosiahnuť svoj cieľ sa revidovaná európska 
susedská politika sústreďuje na štyri 
prioritné oblasti: dobrá správa vecí 
verejných, demokracia, právny štát 
a ľudské práva s osobitným zameraním na 
ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti; 
hospodársky rozvoj; bezpečnosť; migráciu
a mobilitu vrátane riešenia základných 
príčin nelegálnej migrácie a núteného 
vysídľovania. Diferenciácia a posilnená 
vzájomná zodpovednosť sú základnou 
myšlienkou európskej susedskej politiky, 
uznávajúc rôzne úrovne angažovanosti 
a odrážajúc záujmy každej krajiny 
v súvislosti s povahou a zameraním svojho 
partnerstva s Úniou.

(19) Európska susedská politika 
revidovaná v roku 201562 sa zameriava na 
stabilizáciu susedných krajín a posilnenie 
odolnosti, najmä posilnením 
hospodárskeho rozvoja, ako hlavných 
politických priorít Únie. S cieľom 
dosiahnuť svoj cieľ sa revidovaná európska 
susedská politika sústreďuje na štyri 
prioritné oblasti: dobrá správa vecí 
verejných, demokracia, právny štát 
a ľudské práva s osobitným zameraním na 
ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti; 
hospodársky rozvoj; bezpečnosť; migrácia
a mobilita vrátane riešenia základných 
príčin nútenej migrácie a núteného 
vysídľovania. Diferenciácia a posilnená 
vzájomná zodpovednosť sú základnou 
myšlienkou európskej susedskej politiky, 
uznávajúc rôzne úrovne angažovanosti 
a odrážajúc záujmy každej krajiny 
v súvislosti s povahou a zameraním svojho 
partnerstva s Úniou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Heidi Hautala

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, 

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy a podporu trvalej 
udržateľnosti životného prostredia 
v súlade s článkom 11 Zmluvy o EÚ a so 
záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja by sa týmto nariadením 
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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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

malo začleňovať opatrenie v oblasti klímy
a životné prostredie do politík Únie 
a prispieť k dosiahnutiu celkového cieľa, 
ktorým je vyčlenenie sumy vo výške 50 % 
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov týkajúcich sa klímy a životného 
prostredia. Očakáva sa, že 45 % celkového 
finančného krytia akcií v rámci tohto 
nariadenia bude prispievať k dosahovaniu 
cieľov týkajúcich sa klímy a životného 
prostredia. To zahŕňa cieľ 10 % 
celkového finančného krytia nariadenia 
zameraného na biodiverzitu. Príslušné 
akcie sa určia počas vykonávania tohto 
nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania. Pri akciách Únie v tejto 
oblasti by sa malo uprednostňovať 
dodržiavanie Parížskej dohody a 
dohovorov z Ria.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Je nevyhnutné ďalej zintenzívniť 
spoluprácu s partnerskými krajinami 
v oblasti migrácie, využívať výhody dobre 
riadenej a legálnej migrácie a účinne riešiť 
neregulárnu migráciu. Takáto spolupráca 
by mala prispieť k zabezpečeniu prístupu 
k medzinárodnej ochrane, riešeniu 
základných príčin neregulárnej migrácie, 
posilneniu riadenia hraníc a úsiliu v boji 
proti neregulárnej migrácii, obchodovaniu 
s ľuďmi a prevádzaniu migrantov, a k práci 
na návratoch, readmisii a prípadne 
opätovnom začlenení, na základe 
vzájomnej zodpovednosti a plného 
rešpektovania humanitárnych záväzkov 

(29) Je nevyhnutné ďalej zintenzívniť 
spoluprácu s partnerskými krajinami 
v oblasti migrácie, využívať výhody dobre 
riadenej a legálnej migrácie a účinne riešiť 
neregulárnu migráciu. Takáto spolupráca 
by mala prispieť k zabezpečeniu prístupu 
k medzinárodnej ochrane, riešeniu 
základných príčin neregulárnej migrácie, 
posilneniu riadenia hraníc a úsiliu v boji 
proti nútenej migrácii a nútenému 
vysídľovaniu, obchodovaniu s ľuďmi 
a prevádzaniu migrantov a k práci na 
návratoch, readmisii a prípadne opätovnom 
začlenení, na základe vzájomnej 
zodpovednosti a plného rešpektovania 



PE631.781v01-00 6/22 AM\1170668SK.docx

SK

a záväzkov v oblasti ľudských práv. 
Účinná spolupráca tretích krajín s Úniou 
v tejto oblasti by preto mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou všeobecných 
zásad tohto nariadenia. Zvýšenie súdržnosti 
medzi politikami v oblasti migrácie 
a rozvojovej spolupráce je dôležité, aby sa 
zabezpečilo, že rozvojová pomoc pomôže 
partnerským krajinám účinnejšie riadiť 
migráciu. Týmto nariadením by sa malo 
prispieť ku koordinovanému, 
komplexnému a štruktúrovanému prístupu 
k migrácii, maximalizácii synergií 
a uplatňovaniu potrebného pákového 
efektu.

humanitárnych záväzkov a záväzkov 
v oblasti ľudských práv. Účinná spolupráca 
tretích krajín s Úniou v tejto oblasti by 
preto mala byť neoddeliteľnou súčasťou 
všeobecných zásad tohto nariadenia. 
Zvýšenie súdržnosti medzi politikami 
v oblasti migrácie a rozvojovej spolupráce 
je dôležité, aby sa zabezpečilo, že 
rozvojová pomoc pomôže partnerským 
krajinám účinnejšie riadiť migráciu. Týmto 
nariadením by sa malo prispieť ku 
koordinovanému, komplexnému 
a štruktúrovanému prístupu k migrácii, 
maximalizácii synergií a uplatňovaniu 
potrebného pákového efektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Toto nariadenie by malo Únii 
umožniť, aby reagovala na výzvy, potreby 
a príležitosti súvisiace s migráciou, a to 
v súčinnosti s migračnou politikou Únie. 
S cieľom prispieť k tomuto cieľu a bez 
toho, aby tým boli dotknuté nepredvídané 
okolnosti, sa očakáva, že 10 % jeho 
finančného krytia bude venovaných na 
riešenie základných príčin neregulárnej
migrácie a núteného vysídľovania a na 
podporu správy a riadenia migrácie vrátane 
ochrany práv utečencov a migrantov 
v rámci cieľov tohto nariadenia.

(30) Toto nariadenie by malo Únii 
umožniť, aby reagovala na výzvy, potreby 
a príležitosti súvisiace s migráciou, a to 
v súčinnosti s migračnou politikou Únie. 
S cieľom prispieť k tomuto cieľu a bez 
toho, aby tým boli dotknuté nepredvídané 
okolnosti, sa očakáva, že 10 % jeho 
finančného krytia bude venovaných na 
riešenie základných príčin nútenej
migrácie a núteného vysídľovania a na 
podporu správy a riadenia migrácie vrátane 
ochrany práv utečencov a migrantov 
v rámci cieľov tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Heidi Hautala
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) EFSD+ by sa mal zamerať na 
podporu investícií ako prostriedku, ktorý 
prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja podporovaním 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
a presadzovaním sociálno-ekonomickej 
odolnosti 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 na riešenie osobitných 
sociálno-ekonomických základných príčin 
neregulárnej migrácie v súlade 
s príslušnými orientačnými programovými 
dokumentmi. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať krajinám, ktoré sú nestabilné 
alebo sú zasiahnuté konfliktom, najmenej 
rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým 
chudobným krajinám.

(34) EFSD+ by sa mal zamerať na 
podporu investícií ako prostriedku, ktorý 
prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja podporovaním 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
presadzovaním sociálno-ekonomickej 
odolnosti 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 na riešenie osobitných sociálno-
ekonomických základných príčin nútenej
migrácie a núteného vysídľovania v
súlade s príslušnými orientačnými 
programovými dokumentmi. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať krajinám, 
ktoré sú nestabilné alebo sú zasiahnuté 
konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám 
a vysoko zadlženým chudobným krajinám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) EFSD+ by mal maximalizovať 
doplnkovosť financovania, riešiť zlyhania 
trhu a suboptimálne investičné situácie, 
zabezpečovať inovačné produkty a prilákať 
finančné prostriedky súkromného sektora. 
Zapojenie súkromného sektora do 
spolupráce Únie s partnerskými krajinami 
prostredníctvom EFSD+ by malo prinášať 

(35) EFSD+ by mal maximalizovať 
doplnkovosť financovania, riešiť zlyhania 
trhu a suboptimálne investičné situácie, 
zabezpečovať inovačné produkty a prilákať 
finančné prostriedky súkromného sektora s 
cieľom optimalizovať príspevok 
súkromných financií k miestnemu 
udržateľnému rozvoju. Zapojenie 
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merateľný dosah z hľadiska ďalšieho 
rozvoja bez narúšania trhu a malo by byť 
nákladovo efektívne, založené na 
vzájomnej zodpovednosti a rozdelení rizika 
a nákladov. EFSD+ by mal fungovať ako 
jednotné kontaktné miesto na prijímanie 
finančných návrhov od finančných 
inštitúcií a verejných alebo súkromných 
investorov a poskytovať široký rozsah 
finančnej podpory pre oprávnené 
investície.

súkromného sektora do spolupráce Únie 
s partnerskými krajinami prostredníctvom 
EFSD+ by malo prinášať merateľný dosah 
z hľadiska ďalšieho rozvoja pri úplnom 
rešpektovaní životného prostredia a práv a 
živobytia miestnych komunít, a to bez 
narúšania miestneho trhu a nekalej 
hospodárskej súťaže s miestnymi 
hospodárskymi subjektmi. Malo by byť 
nákladovo efektívne, založené na 
vzájomnej zodpovednosti a rozdelení rizika 
a nákladov. EFSD+ by mal fungovať ako 
jednotné kontaktné miesto na prijímanie 
finančných návrhov od finančných 
inštitúcií a verejných alebo súkromných 
investorov a poskytovať široký rozsah 
finančnej podpory pre oprávnené 
investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Heidi Hautala

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Heidi Hautala

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

3. Najmenej 92 % výdavkov v rámci 
tohto nariadenia musí spĺňať kritériá pre 
oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené 
Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj.

3. Najmenej 97 % výdavkov v rámci 
tohto nariadenia musí spĺňať kritériá pre 
oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené 
Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Heidi Hautala

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) suma 68 000 miliónov EUR na 
geografické programy:

a) suma 71 100 miliónov EUR na 
geografické programy:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Heidi Hautala

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 35 
100 miliónov EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ľudské práva a demokracia 1 500
miliónov EUR,

– ľudské práva a demokracia 3 000
miliónov EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Heidi Hautala

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 
2 800 miliónov EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Heidi Hautala

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– stabilita a mier 1 000 miliónov 
EUR,

– budovanie mieru, predchádzanie 
konfliktom a stabilita 2 000 miliónov 
EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Heidi Hautala

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

– globálne výzvy 3 000 miliónov 
EUR,

– globálne výzvy 5 800 miliónov 
EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Heidi Hautala

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rodová rovnosť a posilnenie 
postavenia žien 1 000 miliónov EUR,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) 4 000 miliónov EUR na činnosti 
rýchlej reakcie.

c) 6 100 miliónov EUR na činnosti 
rýchlej reakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– z toho 4 600 miliónov EUR na 
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krízovú reakciu, ako sa uvádza v článku 4 
ods. 4 písm. a) a v časti 1 prílohy IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie prístupu 
založeného na výkonnosti sa partnerským 
krajinám uvedeným v prílohe I pridelí 
orientačne 10 % finančného krytia 
stanoveného v článku 4 ods. 2 písm. a) na 
doplnenie rozpočtových prostriedkoch 
pridelených jednotlivým krajinám podľa 
článku 12. O pridelení rozpočtových 
prostriedkov na základe výkonnosti sa 
rozhodne podľa ich pokroku smerom 
k demokracii, ľudským právam, právnemu 
štátu, spolupráci v oblasti migrácie, správe 
hospodárskych záležitostí a reformám. 
Pokrok partnerských krajín sa posudzuje 
každý rok.

1. Na vykonávanie prístupu 
založeného na výkonnosti sa partnerským 
krajinám uvedeným v prílohe I pridelí 
orientačne 10 % finančného krytia 
stanoveného v článku 4 ods. 2 písm. a) na 
doplnenie rozpočtových prostriedkoch 
pridelených jednotlivým krajinám podľa 
článku 12. O pridelení rozpočtových 
prostriedkov na základe výkonnosti sa 
rozhodne podľa ich pokroku smerom 
k demokracii, ľudským právam, právnemu 
štátu, správe hospodárskych záležitostí 
a reformám. Pokrok partnerských krajín sa 
posudzuje každý rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 7 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) príspevkov na náklady súvisiace 
s účasťou krajín na programoch Únie 
a akciách implementovaných agentúrami 
a orgánmi Únie, ako aj orgánmi alebo 
osobami poverenými vykonávaním 
osobitných činností v oblasti spoločnej 

e) príspevkov na náklady súvisiace 
s účasťou krajín na programoch Únie 
a akciách implementovaných agentúrami 
a orgánmi Únie;



AM\1170668SK.docx 13/22 PE631.781v01-00

SK

zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Heidi Hautala

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 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.

Účelom EFSD+ ako integrovaného 
finančného balíka, ktorý poskytuje 
finančnú kapacitu, pričom využíva spôsoby 
plnenia stanovené v článku 23 ods. 1 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 a environmentálnu odolnosť 
v partnerských krajinách s osobitným 
dôrazom na adaptáciu na zmenu klímy a 
zmiernenie zmeny klímy, odstraňovanie 
chudoby, udržateľný a inkluzívny rast, 
vytváranie dôstojných pracovných miest, 
hospodárske príležitosti, zručnosti 
a podnikanie, sociálno-ekonomické 
sektory, družstvá, mikropodniky, malé 
a stredné podniky, 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, pričom sa 
uprednostňujú miestne hospodárske 
subjekty; EFSD+ neslúži ako náhrada 
zodpovednosti vlády za poskytovanie 
základných verejných služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Heidi Hautala

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Heidi Hautala

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zaisťujú doplnkovosť financií a 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Heidi Hautala

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dodržiavajú zásady účinnosti 
rozvoja stanovené v rámci Pusanského 
partnerstva pre účinnú rozvojovú 
spoluprácu a opätovne potvrdené 
v Nairobi v roku 2016 vrátane vlastníctva, 
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zosúladenia, zamerania na výsledky, 
transparentnosti a vzájomnej 
zodpovednosti, ako aj cieľa uvoľnenia 
pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Heidi Hautala

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Heidi Hautala

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) sa vykonávajú v plnom súlade s 
dohovormi o ľudských právach, 
usmerneniami OECD pre nadnárodné 
podniky, hlavnými zásadami OSN v 
oblasti podnikania a ľudských práv, 
dohovormi a normami MOP, Dohovorom 
OSN o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Heidi Hautala

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) Maastrichtskými zásadami 
extrateritoriálnych záväzkov štátov v 
oblasti hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv a Dobrovoľnými 
usmerneniami FAO pre zodpovednú 
správu držby pôdy, rybolovu a lesov v 
kontexte národnej potravinovej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Heidi Hautala

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 sa uprednostnia tie 
subjekty, ktoré poskytnú informácie 
týkajúce sa kritérií v environmentálnej 
a sociálnej oblasti a v oblasti správy 
a riadenia spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Heidi Hautala
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Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia posúdi operácie 
podporované prostredníctvom záruky pre 
vonkajšiu činnosť podľa kritérií 
oprávnenosti stanovených v odsekoch 2 
a 3, pričom v rámci možnosti vychádza 
z existujúcich systémov oprávnených 
protistrán na meranie výsledkov. Komisia 
každoročne zverejňuje výsledky svojho 
posúdenia každého investičného okna.

8. Komisia posúdi operácie 
podporované prostredníctvom záruky pre 
vonkajšiu činnosť podľa kritérií 
oprávnenosti stanovených v odsekoch 2 
a 3. Komisia vypracuje a zverejní 
hodnotiacu tabuľku ukazovateľov, ktoré 
majú použiť implementujúci partneri pri 
výbere projektov, ako aj Európska 
komisia na kontrolu náležitej starostlivosti 
v súvislosti s výberom projektov, aby sa 
zabezpečilo nezávislé a transparentné 
posudzovanie potenciálneho a skutočného 
využívania záruky EÚ v súlade s 
kritériami uvedenými v článku 27 ods. 2. 
Komisia každoročne zverejňuje výsledky
všetkých záručných nástrojov a 
jednotlivých projektov v rámci svojho 
posúdenia každého investičného okna.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Heidi Hautala

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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) jasný postup, podľa ktorého 
Európska komisia vykoná kontrolu 
kvality, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť, 
ktorú vykonávajú implementujúci partneri 
na úrovni jednotlivých projektov, a to aj v 
súvislosti s posudzovaním vplyvov ex ante 
na životné prostredie a na ľudské práva, a 
požiada implementujúcich partnerov o 
objasnenie a úpravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Oprávnené protistrany poskytnú 
Komisii na požiadanie všetky ďalšie 
informácie potrebné na plnenie povinností 
Komisie súvisiacich s týmto nariadením.

7. Oprávnené protistrany poskytnú 
Komisii na požiadanie všetky ďalšie 
informácie potrebné na plnenie povinností 
Komisie súvisiacich s týmto nariadením, 
najmä pokiaľ ide o vykonávanie 
odporúčaní vyplývajúcich z posudzovania 
vplyvov ex ante na životné prostredie a na 
ľudské práva a iné kritériá výberu 
uvedené v článku 27.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a

Mechanizmus vybavovania sťažností 
a nápravy

Európska komisia zriadi centralizovaný 
mechanizmus EÚ na vybavovanie 
sťažností týkajúcich sa všetkých projektov 
podľa kapitoly IV tohto nariadenia. Tento 
mechanizmus vybavovania sťažností budú 
môcť priamo využívať zainteresované 
strany, na ktoré majú operácie 
nepriaznivý vplyv, a zainteresované 
strany, ktoré sú nespokojné so 
spôsobom riešenia svojich sťažností 
prostredníctvom mechanizmov protistrán 
na vybavovanie sťažností. Komisia a 
delegácie Európskej únie uverejňujú na 
svojich webových sídlach a 
prostredníctvom projektových 
dokumentov priame odkazy na 
mechanizmy vybavovania sťažností 
príslušných protistrán, ktoré uzavreli 
dohody s Komisiou, a na centralizovaný 
mechanizmus EÚ na vybavovanie 
sťažností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné krytie pre geografické programy 
uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a) sa môže 
použiť na poskytnutie príspevku na 
kapitálovú vybavenosť európskych a iných 
rozvojových finančných inštitúcií.

Finančné krytie pre geografické programy 
uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a) sa môže 
použiť na poskytnutie príspevku na 
kapitálovú vybavenosť európskych 
rozvojových finančných inštitúcií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Heidi Hautala

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 
to aj na individuálnej úrovni a úrovni 
projektov, a základné prvky všetkých 
dohôd o záruke EFSD+ vrátane 
informácií o zákonnej totožnosti 
oprávnených protistrán, očakávaných 
prínosoch v oblasti rozvoja a postupoch 
podávania sťažností, pričom zohľadňuje 
ochranu dôverných a citlivých 
obchodných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Protistrany oprávnené na záruku 
EFSD+ v súlade so svojou politikou 
transparentnosti a s pravidlami Únie 
týkajúcimi sa ochrany údajov a prístupu 
k dokumentom a informáciám na svojom 
webovom sídle iniciatívne a systematicky 
sprístupňujú verejnosti informácie 
o všetkých operáciách financovania 
a investičných operáciách krytých 
zárukou pre vonkajšiu činnosť, ktoré sa 
týkajú najmä spôsobu, akým uvedené 
operácie prispievajú k dosiahnutiu cieľov 
a požiadaviek tohto nariadenia. Tieto 
informácie sú rozčlenené na úrovni 
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Príloha V – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie Európskeho fondu pre udržateľný 
rozvoj (EFSD+) oprávnené na poskytnutie 
podpory prostredníctvom záruky pre 
vonkajšiu činnosť sú zamerané najmä na 
tieto prioritné oblasti:

Operácie Európskeho fondu pre udržateľný 
rozvoj (EFSD+) oprávnené na poskytnutie 
podpory prostredníctvom záruky pre 
vonkajšiu činnosť sú zamerané najmä na 
prioritné oblasti uvedené v odseku 1 a 
nezahŕňajú operácie financovania a 
investičné operácie uvedené v odseku 1a:

1. Oprávnené sú operácie, ktoré:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Heidi Hautala

Návrh nariadenia
Príloha V – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Neoprávnené sú operácie, ktoré:

a) sú spojené s vojenským alebo 
obranným sektorom;

b) podporujú rozvoj jadrovej energie;



PE631.781v01-00 22/22 AM\1170668SK.docx

SK

c) podporujú pretrvávajúce využívanie 
fosílnych palív a „uhlíkovú pascu“;

d) sú spojené s výraznými externými 
nákladmi na ochranu životného 
prostredia;

e) podporujú používanie geneticky 
modifikovaných semien;

f) podporujú veľkoplošné 
industrializované monokultúrne 
poľnohospodárstvo;

g) sú spojené s megapriehradami;

h) prebiehajú v sektoroch alebo v rámci 
projektov, v prípade ktorých existuje 
riziko porušovania ľudských práv 
v partnerských krajinách, ako je 
zaberanie pôdy alebo nútené vysídľovanie 
obyvateľstva. Na účely identifikácie 
takýchto rizík implementujúci partneri 
vykonávajú verejne dostupné 
posudzovanie vplyvov ex ante na ľudské 
práva a na životné prostredie, pričom 
náležite zohľadňujú zásadu slobodného 
súhlasu dopredu informovaných 
dotknutých spoločenstiev.
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