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Pozmeňujúci návrh 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 209, 
článok 212 a článok 322 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 208, 
článok 209, článok 212 a článok 322 ods. 
1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V článku 3 ods. 5 Zmluvy o 
Európskej únii (ZEÚ) sa stanovuje, že 
Európska únia vo vzťahoch so zvyškom 
sveta potvrdzuje a podporuje svoje 
hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane 
svojich občanov. Prispieva k mieru, 
bezpečnosti, trvalo udržateľnému rozvoju 
Zeme, k solidarite a vzájomnému 
rešpektovaniu sa národov, k voľnému 
a spravodlivému obchodu, k odstráneniu 
chudoby a k ochrane ľudských práv, 
najmä práv dieťaťa, ako aj k prísnemu 
dodržiavaniu a rozvoju medzinárodného 
práva, najmä k dodržiavaniu zásad Charty 
Organizácie Spojených národov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) Podľa článku 21 Zmluvy o 
Európskej únii sa činnosť Únie na 
medzinárodnej scéne spravuje zásadami, 
ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a 
rozšírení a ktoré hodlá podporovať 
vo zvyšku sveta: demokracia, právny štát, 
univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských 
práv a základných slobôd, zachovávanie 
ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita 
a dodržiavanie zásad Charty Organizácie 
Spojených národov a medzinárodného 
práva. Únia zabezpečuje vzájomný súlad 
medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej 
činnosti a medzi nimi a ostatnými 
politikami. Únia pracuje na dosahovaní 
vysokého stupňa spolupráce vo všetkých 
oblastiach medzinárodných vzťahov. 
Široká škála akcií, ktoré umožňuje toto 
nariadenie, by mala prispievať 
k dosahovaniu cieľov stanovených 
v tomto článku zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1b) Podľa článku 11 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie musia byť 
požiadavky ochrany životného prostredia 
začlenené do vymedzenia 
a uskutočňovania politík a činností Únie, 
a to predovšetkým s ohľadom na podporu 
udržateľného rozvoja.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1c) Únia by v súlade s článkom 8 ods. 
1 Zmluvy o Európskej únii mala rozvíjať 
osobitné vzťahy so susednými krajinami 
s cieľom vytvoriť priestor prosperity 
a dobrého susedstva, ktorý je založený na 
hodnotách Únie a charakterizovaný 
blízkymi a mierovými vzťahmi založenými 
na spolupráci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1d) V Agende 2030 pre udržateľný 
rozvoj, ktorú prijali všetky členské štáty 
Organizácie Spojených národov v roku 
2015, sa stanovuje spoločný plán mieru a 
prosperity pre ľudí a planétu, teraz aj do 
budúcnosti. Siedmimi cieľmi trvalo 
udržateľného rozvoja sa uznáva, že 
ukončenie chudoby, čo je prvý cieľ trvalo 
udržateľného rozvoja, a ostatných 
deprivácií musí ísť ruka v ruke so 
stratégiami, ktoré sú zamerané na 
zlepšovanie zdravia a vzdelávania, 
znižovanie nerovnosti a podporujú 
hospodársky rast, pričom zároveň riešia 
boj proti zmene klímy a pracujú na 
zachovaní našich oceánov a lesov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 393
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

1. Cieľom programu s názvom 
„Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by malo byť poskytovanie 
finančného rámca na podporu a 
presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete v súlade s cieľmi a so 
zásadami vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii, 
vrátane rešpektovania základných práv a 
zásad, ako aj ochrany a presadzovania 
ľudských práv, demokracie a zásady 
právneho štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by malo byť presadzovanie 
trvalo udržateľného rozvoja, prispievanie 
k odstráneniu chudoby, boj proti 
nerovnosti vo všetkých jej formách a
podpora a presadzovanie hodnôt a záujmov 
Únie na celom svete na účely sledovania 
cieľov a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako 
sa stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii, ako 
aj v článku 208 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.
Treba uviesť, že vo vnútornej politike, 
ktorú vedie Európska únia, sa pravidelne 
šliape po hodnotách ktoré Únia 
presadzuje na medzinárodnej úrovni.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie trvalo udržateľného 
rozvoja, ochrana životného prostredia a 
biodiverzity, boj proti zmene klímy, 
odstránenie chudoby a riešenie nerovností 
v rámci hodnôt a záujmov Únie na celom 
svete na účely sledovania cieľov a zásad 
vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovujú 
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v článku 3 ods. 5, článku 8, článku 21 
a 208 Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by malo byť presadzovanie 
trvalo udržateľného rozvoja, prispievanie 
k odstráneniu chudoby a boj proti 
nerovnosti a podpora a presadzovanie 
hodnôt a záujmov Únie na celom svete na 
účely sledovania cieľov a zásad vonkajšej 
činnosti Únie, ako sa stanovujú v článku 3 
ods. 5, článku 8 a článku 21 Zmluvy 
o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by malo byť presadzovanie 
trvalo udržateľného rozvoja, prispievanie 
k odstráneniu chudoby, boj proti 
nerovnosti vo všetkých jej formách a
podpora a presadzovanie hodnôt a záujmov 
Únie na celom svete na účely sledovania 
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cieľov a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako 
sa stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by malo byť presadzovanie 
trvalo udržateľného rozvoja, prispievanie 
k odstráneniu chudoby, boj proti 
nerovnosti vo všetkých jej formách,
podpora a presadzovanie hodnôt a záujmov 
Únie na celom svete na účely sledovania 
cieľov a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako 
sa stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete na účely sledovania cieľov 
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt, zásad 
a základných záujmov Únie na celom svete 
na účely sledovania cieľov a zásad 
vonkajšej činnosti Únie, ako sa stanovujú 
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stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

v článku 3 ods. 5, článku 8 a článku 21 
Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia v súlade s článkom 21 
Zmluvy o Európskej únii presadzuje súlad 
medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej 
činnosti a medzi týmito oblasťami a 
svojimi ostatnými politikami, a tiež pracuje 
s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň 
spolupráce vo všetkých oblastiach 
medzinárodných vzťahov. Široká škála 
akcií, ktoré umožňuje toto nariadenie, by 
mala prispievať k cieľom stanoveným v 
tomto článku Zmluvy.

(2) V súlade s článkom 21 Zmluvy o 
Európskej únii sa činnosť Únie na 
medzinárodnej scéne spravuje zásadami, 
ktoré sa uplatnili pri jej založení, rozvoji a 
rozšírení a ktoré hodlá podporovať 
vo zvyšku sveta: demokracia, právny štát, 
univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských 
práv a základných slobôd, zachovávanie 
ľudskej dôstojnosti, rovnosť a solidarita 
a dodržiavanie zásad Charty Organizácie 
Spojených národov a medzinárodného 
práva. Únia presadzuje súlad medzi 
rôznymi oblasťami svojej vonkajšej 
činnosti a medzi týmito oblasťami a 
svojimi ostatnými politikami, a tiež pracuje 
s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň 
spolupráce vo všetkých oblastiach 
medzinárodných vzťahov. Široká škála 
akcií, ktoré umožňuje toto nariadenie, by 
mala prispievať k cieľom stanoveným v 
tomto článku Zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(2) Únia v súlade s článkom 21 
Zmluvy o Európskej únii presadzuje súlad 
medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej 
činnosti a medzi týmito oblasťami
a svojimi ostatnými politikami, a tiež 
pracuje s cieľom dosiahnuť vysoký 
stupeň spolupráce vo všetkých oblastiach 
medzinárodných vzťahov. Široká škála 
akcií, ktoré umožňuje toto nariadenie, by 
mala prispievať k cieľom stanoveným v 
tomto článku Zmluvy.

(2) V súlade s článkom 21 Zmluvy 
o Európskej únii musí existovať súdržnosť 
a súlad medzi rôznymi cieľmi a politikami
vonkajšej činnosti EÚ a jej ostatnými 
politikami. Komplementárnosť s inými 
nástrojmi na financovanie vonkajšej 
činnosti, najmä s nástrojom predvstupovej 
pomoci (IPA III), by sa mala zaručiť 
prostredníctvom vysokej miery 
koordinácie. V tomto nariadení by sa mali 
stanoviť ciele a umožniť činnosti v 
záujme vykonávania zahraničnej politiky 
EÚ založenej na pravidlách a hodnotách 
a vysoký stupeň spolupráce vo všetkých 
oblastiach medzinárodných vzťahov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Únia v súlade s článkom 21 
Zmluvy o Európskej únii presadzuje súlad 
medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej 
činnosti a medzi týmito oblasťami a 
svojimi ostatnými politikami, a tiež pracuje 
s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň 
spolupráce vo všetkých oblastiach
medzinárodných vzťahov. Široká škála 
akcií, ktoré umožňuje toto nariadenie, by 
mala prispievať k cieľom stanoveným v 
tomto článku Zmluvy.

(2) Únia v súlade s článkom 21 
Zmluvy o Európskej únii presadzuje súlad 
medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej 
činnosti a medzi týmito oblasťami a 
svojimi ostatnými politikami, a tiež pracuje 
s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň 
spolupráce vo všetkých oblastiach 
medzinárodných vzťahov vrátane jej 
kultúrneho rozmeru. Široká škála akcií, 
ktoré umožňuje toto nariadenie, by mala 
prispievať k cieľom stanoveným v tomto 
článku Zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Dodržiavanie ľudských práv je 
jednou zo základných zásad vonkajšej 
činnosti EÚ. V rámci tohto nástroja by sa 
okrem iného mali stanoviť ciele na 
presadzovanie a ochranu ľudských práv, 
demokracie, zásady právneho štátu, 
základných slobôd, rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti, zásady rovnosti a solidarity, 
dodržiavanie zásad Charty Organizácie 
Spojených národov a medzinárodného 
práva a zároveň začleniť zásady ľudských 
práv do všetkých ostatných činností 
stanovených v tomto nariadení a 
vykonaných na jeho základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade s článkom 8 Zmluvy 
o Európskej únii rozvíja osobitné vzťahy 
so susednými krajinami s cieľom vytvoriť 
priestor prosperity a dobrého susedstva, 
ktorý je založený na hodnotách Únie 
a charakterizovaný blízkymi a mierovými 
vzťahmi založenými na spolupráci. Toto 
nariadenie by malo prispievať k tomuto 
cieľu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odsek sa nevypúšťa, ale posúva v texte.

Pozmeňujúci návrh 406
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Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade s článkom 8 Zmluvy 
o Európskej únii rozvíja osobitné vzťahy so 
susednými krajinami s cieľom vytvoriť 
priestor prosperity a dobrého susedstva, 
ktorý je založený na hodnotách Únie 
a charakterizovaný blízkymi a mierovými 
vzťahmi založenými na spolupráci. Toto 
nariadenie by malo prispievať k tomuto 
cieľu.

(3) Únia v súlade s článkom 8 Zmluvy 
o Európskej únii rozvíja osobitné vzťahy so 
susednými krajinami s cieľom odstrániť 
nerovnosti, rodové rozdiely a vytvoriť 
priestor prosperity a dobrého susedstva, 
ktorý je založený na hodnotách Únie 
a charakterizovaný blízkymi a mierovými 
vzťahmi založenými na spolupráci. Toto 
nariadenie by malo prispievať k tomuto 
cieľu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Únia v súlade s článkom 8 Zmluvy 
o Európskej únii rozvíja osobitné vzťahy so 
susednými krajinami s cieľom vytvoriť 
priestor prosperity a dobrého susedstva, 
ktorý je založený na hodnotách Únie 
a charakterizovaný blízkymi a mierovými 
vzťahmi založenými na spolupráci. Toto 
nariadenie by malo prispievať k tomuto 
cieľu.

(3) Únia v súlade s článkom 8 Zmluvy 
o Európskej únii udržiava osobitné vzťahy 
so susednými krajinami s cieľom vytvoriť 
priestor prosperity, práv, zásad a dobrého 
susedstva, ktorý je založený na hodnotách 
Únie a charakterizovaný blízkymi 
a mierovými vzťahmi založenými na 
spolupráci. Toto nariadenie by malo 
prispievať k tomuto cieľu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Hlavným cieľom politiky Únie 
v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa 
stanovuje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, je zníženie 
a z dlhodobého hľadiska odstránenie 
chudoby. Politika rozvojovej spolupráce 
Únie okrem toho prispieva k cieľom 
vonkajšej činnosti Únie, najmä k cieľu 
posilňovať trvalo udržateľný hospodársky, 
sociálny a environmentálny rozvoj 
rozvojových krajín s hlavným cieľom 
odstrániť chudobu, ako sa stanovuje 
v článku 21 ods. 2 písm. d) Zmluvy 
o Európskej únii.

(4) Hlavným cieľom politiky Únie 
v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa 
stanovuje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, je zníženie 
a z dlhodobého hľadiska odstránenie 
chudoby a mal by dopĺňať a posilňovať 
politiky členských štátov v oblasti 
rozvojovej spolupráce. Politika rozvojovej 
spolupráce Únie okrem toho prispieva 
k cieľom vonkajšej činnosti Únie, najmä 
k cieľu posilňovať trvalo udržateľný 
hospodársky, sociálny a environmentálny 
rozvoj rozvojových krajín s hlavným 
cieľom odstrániť chudobu, ako sa 
stanovuje v článku 21 ods. 2 písm. d) 
Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Hlavným cieľom politiky Únie 
v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa 
stanovuje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, je zníženie 
a z dlhodobého hľadiska odstránenie 
chudoby. Politika rozvojovej spolupráce 
Únie okrem toho prispieva k cieľom 
vonkajšej činnosti Únie, najmä k cieľu 
posilňovať trvalo udržateľný hospodársky, 
sociálny a environmentálny rozvoj 
rozvojových krajín s hlavným cieľom 
odstrániť chudobu, ako sa stanovuje 
v článku 21 ods. 2 písm. d) Zmluvy 
o Európskej únii.

(4) Hlavným cieľom politiky Únie 
v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa 
stanovuje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, je zníženie 
a z dlhodobého hľadiska odstránenie 
chudoby. Politika rozvojovej spolupráce 
Únie okrem toho prispieva k cieľom 
vonkajšej činnosti Únie, najmä k cieľu 
posilňovať trvalo udržateľný hospodársky, 
sociálny, kultúrny, vzdelávací a 
environmentálny rozvoj rozvojových krajín 
s hlavným cieľom odstrániť chudobu, ako 
sa stanovuje v článku 21 ods. 2 písm. d) 
Zmluvy o Európskej únii, 
a k zachovávaniu trvalého mieru, 
predchádzaniu konfliktom a posilňovaniu 
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medzinárodnej bezpečnosti, ako sa 
stanovuje v článku 21 ods. 2 písm. c) 
Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Hlavným cieľom politiky Únie 
v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa 
stanovuje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, je zníženie 
a z dlhodobého hľadiska odstránenie 
chudoby. Politika rozvojovej spolupráce 
Únie okrem toho prispieva k cieľom 
vonkajšej činnosti Únie, najmä k cieľu 
posilňovať trvalo udržateľný hospodársky, 
sociálny a environmentálny rozvoj 
rozvojových krajín s hlavným cieľom 
odstrániť chudobu, ako sa stanovuje 
v článku 21 ods. 2 písm. d) Zmluvy 
o Európskej únii.

(4) Hlavným cieľom politiky Únie 
v oblasti rozvojovej spolupráce, ako sa 
stanovuje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, je zníženie 
a z dlhodobého hľadiska odstránenie 
chudoby, čo je v súčasnosti absolútne 
nedosiahnuteľný cieľ. Politika rozvojovej 
spolupráce Únie okrem toho prispieva 
k cieľom vonkajšej činnosti Únie, najmä 
k cieľu posilňovať trvalo udržateľný 
hospodársky, sociálny a environmentálny 
rozvoj rozvojových krajín s hlavným 
cieľom odstrániť chudobu, ako sa 
stanovuje v článku 21 ods. 2 písm. d) 
Zmluvy o Európskej únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Chudoba zahŕňa všetky oblasti, v 
ktorých sú ľudia bez rozdielu pohlavia v 
núdzi a vnímaní ako nespôsobilí v 
rôznych spoločnostiach a miestnych 
súvislostiach. Hlavné rozmery chudoby 
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zahŕňajú ekonomické, ľudské, politické, 
sociálno-kultúrne a ochranné 
spôsobilosti. Chudoba súvisí so 
spôsobilosťami ľudí, ako je spotreba a 
potravinová bezpečnosť, zdravie, 
vzdelanie, práva, schopnosť byť vypočutý, 
ľudská istota hlavne pre chudobných, 
dôstojnosť a primerané zamestnanie. 
Preto bude boj proti chudobe úspešný iba 
vtedy, ak sa rovnaký význam bude 
prisudzovať investovaniu do ľudí 
(predovšetkým do zdravia, vzdelávania 
a HIV/AIDS), ochrane prírodných zdrojov 
(ako sú lesy, voda, morské zdroje a pôda), 
zabezpečeniu živobytia na vidieku a 
investovaniu do tvorby bohatstva 
(s dôrazom na otázky ako podnikanie, 
tvorba pracovných miest, prístup k 
úverom, vlastnícke práva a 
infraštruktúra). Posilnenie postavenia 
žien je kľúčom k celému rozvoju a rodová 
rovnosť by mala byť hlavnou súčasťou 
všetkých politických stratégií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Únia zabezpečuje politickú 
súdržnosť v záujme rozvoja, ako sa 
vyžaduje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Únia by mala 
vziať do úvahy ciele rozvojovej spolupráce 
v politikách, ktoré pravdepodobne môžu 
ovplyvniť rozvojové krajiny a ktoré budú 
zásadným prvkom stratégie na dosiahnutie 
cieľov udržateľného rozvoja vymedzených 
v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj 
(ďalej len „Agenda 2030“), ktorú prijala 
Organizácia Spojených národov 
v septembri 201545. Zabezpečenie 

(5) Únia zabezpečuje politickú 
súdržnosť v záujme rozvoja, ako sa 
vyžaduje v článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Únia by mala 
vziať do úvahy ciele rozvojovej spolupráce 
v politikách, ktoré pravdepodobne môžu 
ovplyvniť rozvojové krajiny a ktoré budú 
zásadným prvkom stratégie na dosiahnutie 
cieľov udržateľného rozvoja vymedzených 
v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj 
(ďalej len „Agenda 2030“), ktorú prijala 
Organizácia Spojených národov 
v septembri 201545. Zabezpečenie 
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politickej súdržnosti v záujme 
udržateľného rozvoja, ako sa stanovuje 
v Agende 2030 vyžaduje zohľadnenie 
vplyvu všetkých politík na udržateľný 
rozvoj na všetkých úrovniach – na 
vnútroštátnej úrovni, v rámci Únie, v iných 
krajinách a na svetovej úrovni.

politickej súdržnosti v záujme 
udržateľného rozvoja, ako sa stanovuje 
v Agende 2030, vyžaduje zohľadnenie 
vplyvu všetkých politík na udržateľný 
rozvoj na všetkých úrovniach – na 
vnútroštátnej úrovni, v rámci Únie, v iných 
krajinách a na svetovej úrovni. Únia by 
mala takisto zohľadňovať vplyv všetkých 
politík na dynamiku konfliktov 
presadzovaním prístupu, ktorý je vnímavý 
voči konfliktom a zakladá sa na dôkladnej 
analýze konfliktu vo všetkých akciách 
a programoch podľa tohto nariadenia, 
aby sa zabránilo negatívnym vplyvom a 
maximalizovali sa tie pozitívne.

_________________ _________________

45 „Transformujeme náš svet: program 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“ 
prijatý na samite Organizácie Spojených 
národov o udržateľnom rozvoji 
25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

45 „Transformujeme náš svet: program 
trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“ 
prijatý na samite Organizácie Spojených 
národov o udržateľnom rozvoji 
25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Únia dôsledne dodržiava záväzok k 
rodovej rovnosti ako k ľudskému právu, 
k otázke sociálnej spravodlivosti a ku 
kľúčovej hodnote vonkajšej politiky Únie. 
V článku 8 ZFEÚ sa stanovuje zásada 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
vo všetkých činnostiach EÚ. Riadne 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti si 
vyžaduje pridelenie primeraných zdrojov a 
transparentnosť v rámci rozpočtových 
položiek určených na presadzovanie 
rodovej rovnosti a na boj proti 
diskriminácii na základe pohlavia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným
programom z Addis Abeby 58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 
je na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. V rámci akcií 
vykonávaných podľa tohto nariadenia by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele.

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách a hodnotách, 
ktorého hlavnou zásadou je 
multilateralizmus a v centre ktorého stojí 
Organizácia Spojených národov. Na tento 
účel by sa politický rámec tohto 
nariadenia mal zakladať na európskych 
a medzinárodných dohodách vrátane 
Agendy 2030, Parížskej dohody o zmene 
klímy, akčného programu z Addis Abeby, 
Globálnej stratégie pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie a 
Európskeho konsenzu o rozvoji.

_________________
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57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 
2016.

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby 58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je 
na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. V rámci akcií 
vykonávaných podľa tohto nariadenia by 

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby 58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete a presadzovanie 
mierových, spravodlivých a inkluzívnych 
spoločností. Svojím rozsahom pôsobnosti 
je univerzálna a poskytuje sa v nej 
komplexný spoločný rámec pre činnosť, 
ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej členské štáty 
a jej partnerov. Vyrovnáva ekonomické, 
sociálne a environmentálne rozmery 
udržateľného rozvoja a uznávajú sa v nej 
základné prepojenia medzi jej cieľmi 
a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je na 
nikoho nezabudnúť a prioritne sa 
zameriava na najviac znevýhodnené 
osoby. Vykonávanie Agendy 2030 bude 
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sa mala venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele.

úzko koordinované s ďalšími relevantnými 
medzinárodnými záväzkami Únie. V rámci 
akcií vykonávaných podľa tohto nariadenia 
by sa mala venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele bez toho, aby oslabovali iné.

_________________ _________________

57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016. 57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016.

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
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členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je 
na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. V rámci akcií 
vykonávaných podľa tohto nariadenia by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele.

členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je 
na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. Akcie vykonávané podľa 
tohto nariadenia by mali byť založené na 
zásadách a cieľoch obsiahnutých v 
uvedených dohodách a mala by sa v rámci 
nich venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele.

_________________ _________________

57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016. 57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016.

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť význam medzinárodných dohôd v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého 
hlavnými zásadami sú multilateralizmus
a zvrchovanosť národov, a v centre 
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národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je 
na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. V rámci akcií 
vykonávaných podľa tohto nariadenia by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele.

ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je 
na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. V rámci akcií 
vykonávaných podľa tohto nariadenia by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele.

_________________ _________________

57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016. 57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016.

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby 58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojim rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 je 
na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. V rámci akcií 
vykonávaných podľa tohto nariadenia by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
prepojeniam medzi cieľmi udržateľného 
rozvoja a integrovaným činnostiam, ktoré 
môžu vytvárať spoločné výhody 
a koherentným spôsobom spĺňať viaceré 
ciele.

(7) Globálnym kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách, ktorého hlavnou 
zásadou je multilateralizmus a v centre 
ktorého stojí Organizácia Spojených 
národov. Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy57 a s akčným 
programom z Addis Abeby 58 sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojím rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne, kultúrne, 
vzdelávacie a environmentálne rozmery 
udržateľného rozvoja a uznávajú sa v nej 
základné prepojenia medzi jej cieľmi a 
zámermi. Cieľom Agendy 2030 je na 
nikoho nezabudnúť. Vykonávanie Agendy 
2030 bude úzko koordinované s ďalšími 
relevantnými medzinárodnými záväzkami 
Únie. Akcie vykonávané podľa tohto 
nariadenia by mali prispieť k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja 
a integrovaným činnostiam, ktoré môžu 
vytvárať spoločné výhody a koherentným 
spôsobom spĺňať viaceré ciele.

_________________ _________________

57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016. 57 Podpísaná v New Yorku 22. apríla 2016.

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

58 „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).



PE632.090v01-00 24/166 AM\1172161SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Agenda 2030 spolu s Parížskou 
dohodou o zmene klímy1a a s akčným 
programom z Addis Abeby2a sú reakciou 
medzinárodného spoločenstva na globálne 
výzvy a trendy v súvislosti s udržateľným 
rozvojom. S cieľmi udržateľného rozvoja 
v jej centre je Agenda 2030 
transformačným rámcom na odstránenie 
chudoby a dosiahnutie udržateľného 
rozvoja na celom svete. Svojím rozsahom 
pôsobnosti je univerzálna a poskytuje sa 
v nej komplexný spoločný rámec pre 
činnosť, ktorá sa vzťahuje na Úniu, jej 
členské štáty a jej partnerov. Vyrovnáva 
ekonomické, sociálne a environmentálne 
rozmery udržateľného rozvoja a uznávajú 
sa v nej základné prepojenia medzi jej 
cieľmi a zámermi. Cieľom Agendy 2030 
je na nikoho nezabudnúť. Vykonávanie 
Agendy 2030 bude úzko koordinované 
s ďalšími relevantnými medzinárodnými 
záväzkami Únie. V rámci cieľov 
stanovených a akcií vykonávaných podľa 
tohto nariadenia by sa mala venovať 
osobitná pozornosť prepojeniam medzi 
cieľmi udržateľného rozvoja 
a integrovaným činnostiam, ktoré môžu 
vytvárať spoločné výhody a koherentným 
spôsobom spĺňať viaceré ciele.

_________________

1a Podpísaná v New Yorku 22. apríla 
2016.

2a „Akčný program tretej Medzinárodnej 
konferencie o financovaní rozvoja z Addis 
Abeby“ prijatý 16. júna 2015 a schválený 
Valným zhromaždením Organizácie 
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Spojených národov 27. júla 2015 
(A/RES/69/313).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Keďže krajiny subsaharskej Afriky 
tvoria prevažne dospievajúci a mládež 
a keďže je v právomoci každej krajiny 
rozhodovať o svojej demografickej 
politike, k demografickej dynamike sa 
musí pristupovať globálne s cieľom 
zabezpečiť súčasným a budúcim 
generáciám prostriedky na úplné využitie 
ich potenciálu trvalým spôsobom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(8) Agenda 2030 OSN pre udržateľný 
rozvoj, Parížska dohoda o zmene klímy, 
Európsky konsenzus o rozvoji, akčný 
program z Addis Abeby a Globálna 
stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú 
politiku Európskej únie (ďalej len 
„globálna stratégia“)59sú súčasťou rámca
pre uplatňovanie tohto nariadenia. Únia 
by mala posilniť partnerstvá, podporovať 
politický dialóg a kolektívne reakcie na 
výzvy celosvetového záujmu. Jej činnosť 
by mala podporovať základné záujmy, 
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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.

zásady a hodnoty Únie vo všetkých jej 
aspektoch vrátane presadzovania 
demokracie a ľudských práv, zachovania 
a budovania mieru, predchádzania 
konfliktom, zaistenia jadrovej bezpečnosti, 
posilnenia medzinárodnej bezpečnosti, 
riešenia hlavných príčin nútenej migrácie 
a núteného vysídľovania obyvateľstva 
a pomoci obyvateľom, krajinám 
a regiónom postihnutým prírodnými 
katastrofami alebo katastrofami 
spôsobenými ľudskou činnosťou, 
vytvárania podmienok na vznik 
medzinárodného právneho rámca na 
ochranu osôb vysídlených v dôsledku 
zmeny klímy a zhoršovania stavu 
životného prostredia, podpory boja proti 
zmene klímy, podpory spravodlivej, 
environmentálne udržateľnej obchodnej 
politiky dodržiavajúcej ľudské práva, 
hospodárskej diplomacie a hospodárskej 
spolupráce a presadzovania 
medzinárodného rozmeru politík Únie. Pri 
presadzovaní svojich základných záujmov, 
zásad a hodnôt by Únia mala dodržiavať 
a podporovať zásady rešpektovania 
vysokých sociálnych a environmentálnych 
noriem, právneho štátu, medzinárodného 
práva a ľudských práv. Záväzok 
dodržiavať, presadzovať a chrániť 
ľudské práva a demokratické zásady je 
základným prvkom zmluvných vzťahov 
Únie s tretími krajinami.

_________________ _________________

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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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 politickým rámcom pre 
rozvojovú spoluprácu EÚ, ako sa 
stanovuje v Lisabonskej zmluve, v Agende 
2030 pre udržateľný rozvoj a v Parížskej 
dohode o zmene klímy. Malo by sa takisto 
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 
prispievania k odstraňovaniu chudoby, 
boja proti nerovnosti vo všetkých jej 
formách, najmä rodovým nerovnostiam, 
zachovania mieru, predchádzania 
konfliktom, posilnenia medzinárodnej 
bezpečnosti, boja proti hlavným príčinám 
neregulárnej migrácie a núteného 
vysídľovania obyvateľstva a pomoci 
obyvateľom, krajinám a regiónom 
postihnutým prírodnými katastrofami alebo 
katastrofami spôsobenými ľudskou 
činnosťou, podpory spravodlivej obchodnej 
politiky založenej na dodržiavaní 
ľudských práv a spravodlivej aj z 
hľadiska rodovej rovnosti, 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 vysoké sociálne 
a environmentálne normy, právny štát, 
medzinárodné právo a ľudské práva.

_________________ _________________
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59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(8) Vykonávanie tohto nariadenia by sa 
malo zakladať na politickom rámci pre 
rozvojovú spoluprácu EÚ, ako sa 
stanovuje v Lisabonskej zmluve, v Agende 
2030 pre udržateľný rozvoj a v Parížskej 
dohode o zmene klímy. Malo by sa takisto 
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 
prispievania k odstraňovaniu chudoby, 
boja proti nerovnosti vo všetkých jej 
formách, zachovania mieru, predchádzania 
konfliktom, posilnenia medzinárodnej 
bezpečnosti, boja proti hlavným príčinám 
núteného vysídľovania obyvateľstva 
a pomoci obyvateľom, krajinám 
a regiónom postihnutým prírodnými 
katastrofami alebo katastrofami 
spôsobenými ľudskou činnosťou, podpory 
spravodlivej, trvalo udržateľnej obchodnej 
politiky založenej na dodržiavaní 
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štátu, medzinárodného práva a ľudských 
práv.

ľudských práv a spravodlivej aj z 
hľadiska rodovej rovnosti, hospodárskej 
diplomacie a hospodárskej spolupráce, 
podpory digitálnych riešení a inkluzívnych 
technológií a presadzovania 
medzinárodného rozmeru politík Únie. Pri 
presadzovaní svojich záujmov by Únia 
mala dodržiavať a podporovať vysoké 
sociálne a environmentálne normy,
právny štát, medzinárodné právo a ľudské 
práva.

_________________ _________________

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 trvalého mieru, predchádzania 
konfliktom, posilnenia medzinárodnej 
bezpečnosti, boja proti hlavným príčinám 
neregulárnej migrácie a vysídľovania 
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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.

obyvateľstva a pomoci obyvateľom, 
krajinám a regiónom postihnutým 
prírodnými katastrofami alebo katastrofami 
spôsobenými ľudskou činnosťou, podpory 
inkluzívneho a spravodlivého kvalitného 
vzdelávania ako nástroja na rozvoj a 
odstránenie chudoby, podpory obchodnej 
politiky, hospodárskej a kultúrnej 
diplomacie a hospodárskej spolupráce, 
podpory inovácií, digitálnych riešení 
a technológií, ochrany kultúrneho 
dedičstva najmä v oblastiach konfliktu
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.

_________________ _________________

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Marietje Schaake

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 

(8) Ciele stanovené podľa tohto 
nariadenia by sa mali okrem iného 
zakladať na piatich prioritách 
stanovených 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 
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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.

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 budú Únia 
a jej partneri podporovať zásady 
rešpektovania vysokých sociálnych 
a environmentálnych noriem, právneho 
štátu, medzinárodného práva a ľudských 
práv.

_________________ _________________

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. Európska únia musí v rámci svojej 
vonkajšej činnosti dodržiavať 
zvrchovanosť štátov.

_________________ _________________

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(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, zaistenia jadrovej bezpečnosti, 
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.

_________________ _________________

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

59 „Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. Globálna stratégia pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie“, jún 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia



PE632.090v01-00 34/166 AM\1172161SK.docx

SK

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V novom Európskom konsenze o 
rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na 
nikoho nezabudnúť“ a posilnenie odolnosti 
sú stredobodom politiky v oblasti 
rozvojovej spolupráce.

(9) V novom Európskom konsenze o 
rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, ochrana životného prostredia 
a biodiverzity, boj proti zmene klímy, 
dodržiavanie zásady „na nikoho 
nezabudnúť“ a posilnenie odolnosti sú 
stredobodom politiky v oblasti rozvojovej 
spolupráce.

_________________ _________________

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V novom Európskom konsenze o 
rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na 

(9) V novom Európskom konsenze o 
rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, ochrana životného prostredia 
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nikoho nezabudnúť“ a posilnenie odolnosti 
sú stredobodom politiky v oblasti 
rozvojovej spolupráce.

a boj proti zmene klímy, dodržiavanie 
zásady „na nikoho nezabudnúť“ 
a posilnenie odolnosti sú stredobodom 
politiky v oblasti rozvojovej spolupráce.

_________________ _________________

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V novom Európskom konsenze o 
rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na 
nikoho nezabudnúť“ a posilnenie odolnosti 
sú stredobodom politiky v oblasti 
rozvojovej spolupráce.

(9) V novom Európskom konsenze o 
rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na 
nikoho nezabudnúť“, ochrana životného 
prostredia, boj proti zmene klímy
a posilnenie odolnosti sú stredobodom 
politiky v oblasti rozvojovej spolupráce.

_________________ _________________

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V novom Európskom konsenze 
o rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na 
nikoho nezabudnúť“ a posilnenie odolnosti 
sú stredobodom politiky v oblasti 
rozvojovej spolupráce.

(9) V novom Európskom konsenze 
o rozvoji (ďalej len „konsenzus“)60

podpísanom 7. júna 2017 sa poskytuje 
rámec pre spoločný prístup Únie a jej 
členských štátov k rozvojovej spolupráci 
pri vykonávaní Agendy 2030 a akčného 
programu z Addis Abeby. Odstránenie 
chudoby, boj proti diskriminácii 
a nerovnosti, dodržiavanie zásady „na 
nikoho nezabudnúť“ a posilnenie odolnosti 
sa musia považovať za základ pre 
vykonávanie nariadenia.

_________________ _________________

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady 
a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.

60 Nový Európsky konsenzus o rozvoji 
„Náš svet, naša dôstojnosť, naša 
budúcnosť“, spoločné vyhlásenie Rady 
a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa 
zišli na zasadnutí Rady, Európskeho 
parlamentu a Európskej komisie 8. júna 
2017.

Or. it

Odôvodnenie

Súhlas musí byť považovaný za základný kameň rozvojovej činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh 432
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(10) S cieľom vykonávať nový 
medzinárodný rámec Globálna stratégia 
a konsenzus stanovený v Agende 2030 by 
sa toto nariadenie malo zamerať na 
zvýšenie súdržnosti a zabezpečenie
účinnosti vonkajšej činnosti Únie tým, že 
prostredníctvom zjednodušeného nástroja 
sústredí svoje úsilie na zlepšenie 
vykonávania rôznych politík vonkajšej 
činnosti.

(10) Agenda 2030 a Globálna stratégia 
a konsenzus spolu tvoria politický rámec 
tohto nariadenia, ktorého cieľom je 
zvýšenie súdržnosti, konzistentnosti a
účinnosti vonkajšej činnosti Únie tým, že 
prostredníctvom zjednodušeného nástroja 
sústredí svoje úsilie na zlepšenie 
vykonávania rôznych politík vonkajšej 
činnosti, pričom vždy zohľadní hodnoty 
EÚ a jej prístup k vonkajším vzťahom 
založený na právach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom vykonávať nový 
medzinárodný rámec Globálna stratégia
a konsenzus stanovený v Agende 2030 by 
sa toto nariadenie malo zamerať na 
zvýšenie súdržnosti a zabezpečenie 
účinnosti vonkajšej činnosti Únie tým, že 
prostredníctvom zjednodušeného nástroja 
sústredí svoje úsilie na zlepšenie 
vykonávania rôznych politík vonkajšej 
činnosti.

(10) S cieľom vykonávať nový 
medzinárodný rámec doplnený Globálnou 
stratégiou a konsenzom EÚ a stanovený 
v Agende 2030 by sa toto nariadenie malo 
zamerať na zvýšenie súdržnosti 
a zabezpečenie účinnosti vonkajšej činnosti 
Únie tým, že prostredníctvom 
zjednodušeného nástroja sústredí svoje 
úsilie na zlepšenie vykonávania rôznych 
politík vonkajšej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Politické ciele stanovené v 
politickom rámci by sa mali preniesť do 
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geografických a tematických rámcov 
programovania, ktoré sa majú stanoviť 
delegovanými aktmi. Týmto rámcom by sa 
mala zabezpečiť konzistentnosť medzi 
rôznymi programovými dokumentmi 
programov pre krajiny, programov pre 
viaceré krajiny, regionálne a 
nadregionálne programy. Stratégie pre 
krajiny a tematické stratégie by mali 
obsahovať jasné a merateľné ciele podľa 
jednotlivých politických oblastí, príjemcov 
alebo regiónov. Tieto ciele by sa mali 
realizovať prostredníctvom opatrení a 
akcií. Každý cieľ by mal dopĺňať jeden 
alebo viacero kľúčových ukazovateľov na 
pravidelné meranie pokroku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade s globálnou stratégiou a 
Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika 
katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 
201561 by sa mala uznať potreba prechodu 
od reakcie na krízu a obmedzenia jej 
šírenia k štrukturálnejšiemu a 
dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa 
účinnejšie riešia nestabilné situácie, 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je 
potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy 
k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa 
preto malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti prostredníctvom 
činností rýchlej reakcie.

(11) V súlade s globálnou stratégiou a 
Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika 
katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 
201561 by sa mala uznať potreba prechodu 
od reakcie na krízu a obmedzenia jej 
šírenia k štrukturálnejšiemu a 
dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa 
účinnejšie riešia nestabilné situácie, 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je 
potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy 
k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa 
preto malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti prostredníctvom 
činností rýchlej reakcie, pričom sa náležite 
zohľadnia zásady zodpovednosti, 
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transparentnosti, súdržnosti, súladu a 
doplnkovosti stanovené v tomto nariadení.

_________________ _________________

61 „Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade s globálnou stratégiou a 
Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika 
katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 
201561 by sa mala uznať potreba prechodu 
od reakcie na krízu a obmedzenia jej 
šírenia k štrukturálnejšiemu a 
dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa 
účinnejšie riešia nestabilné situácie, 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je 
potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy 
k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa 
preto malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti prostredníctvom 
činností rýchlej reakcie.

(11) V súlade s globálnou stratégiou a 
Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika 
katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 
201561 by sa mala uznať potreba prechodu 
od reakcie na krízu a obmedzenia jej 
šírenia k štrukturálnejšiemu, 
preventívnejšiemu a dlhodobejšiemu 
prístupu, ktorým sa účinnejšie riešia 
nestabilné situácie, prírodné katastrofy a 
katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou a 
dlhotrvajúce krízy. Je potrebný väčší dôraz 
a kolektívne prístupy k znižovaniu, 
prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa 
preto malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti prostredníctvom 
činností rýchlej reakcie.

_________________ _________________

61 „Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).
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Pozmeňujúci návrh 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade s globálnou stratégiou a 
Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika 
katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 
201561 by sa mala uznať potreba prechodu 
od reakcie na krízu a obmedzenia jej 
šírenia k štrukturálnejšiemu a 
dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa 
účinnejšie riešia nestabilné situácie, 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je 
potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy 
k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa 
preto malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti prostredníctvom 
činností rýchlej reakcie.

(11) V súlade s globálnou stratégiou a 
Sendaiským rámcom pre znižovanie rizika 
katastrof (2015 – 2030) prijatým 18. marca 
201561 by sa mala uznať potreba prechodu 
od reakcie na krízu a obmedzenia jej 
šírenia k štrukturálnejšiemu a 
dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa 
účinnejšie riešia nestabilné situácie, 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je 
potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy 
k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa 
preto malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti, a to aj
prostredníctvom činností rýchlej reakcie.

_________________ _________________

61 „Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Busane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zameranie sa na výsledky, inkluzívne 
rozvojové partnerstvá, ako aj 
transparentnosť a zodpovednosť.

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Pusane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zameranie sa na výsledky, inkluzívne 
rozvojové partnerstvá, ako aj 
transparentnosť a zodpovednosť. Treba 
uviesť, že účinnosť rozvojovej pomoci je 
ešte väčšia, ak sa poskytuje 
prostredníctvom subjektu, ktorý má silné 
kultúrne väzby na príslušnú krajinu; 
členské štáty preto môžu podnikať 
účinnejšie cielené opatrenia než Európska 
únia, v dôsledku historických 
a kultúrnych väzieb, ktoré udržiavajú 
s početnými rozvojovými krajinami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 439
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Busane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zameranie sa na výsledky, inkluzívne 
rozvojové partnerstvá, ako aj 
transparentnosť a zodpovednosť.

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Pusane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zameranie sa na výsledky, zosúladenie, 
harmonizáciu, inkluzívne rozvojové 
partnerstvá, ako aj transparentnosť 
a zodpovednosť.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Busane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zameranie sa na výsledky, inkluzívne
rozvojové partnerstvá, ako aj 
transparentnosť a zodpovednosť.

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Pusane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by Únia v súvislosti so svojou 
oficiálnou rozvojovou pomocou mala vo 
všetkých spôsoboch poskytovania pomoci
uplatňovať zásady účinnosti rozvoja, 
konkrétne zodpovednosť rozvojových 
krajín za rozvojové priority, zameranie sa 
na výsledky, inkluzívne rozvojové 
partnerstvá, ako aj transparentnosť 
a zodpovednosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Busane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zameranie sa na výsledky, inkluzívne 

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Pusane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zosúladenie, harmonizácia, zameranie sa 
na výsledky, inkluzívne rozvojové 
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rozvojové partnerstvá, ako aj 
transparentnosť a zodpovednosť.

partnerstvá, ako aj vzájomná
transparentnosť a zodpovednosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Busane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zameranie sa na výsledky, inkluzívne 
rozvojové partnerstvá, ako aj 
transparentnosť a zodpovednosť.

(12) V súlade s medzinárodnými 
záväzkami Únie o účinnosti rozvoja, ktoré 
boli prijaté v Pusane v roku 2011 
a obnovené na fóre na vysokej úrovni 
v Nairobi v roku 2016 a pripomenuté 
v konsenze, by sa v rámci rozvojovej 
spolupráce Únie mali uplatňovať zásady 
účinnosti rozvoja, konkrétne zodpovednosť 
rozvojových krajín za rozvojové priority, 
zosúladenie, harmonizácia, zameranie sa 
na výsledky, inkluzívne rozvojové 
partnerstvá, ako aj transparentnosť 
a zodpovednosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Urmas Paet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Prístup k 
základným službám a ich poskytovanie sú 
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že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

nevyhnutné na dosiahnutie výsledkov v 
oblasti rozvoja a cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja. V súlade s 
konsenzom je úlohou EÚ pomáhať 
partnerom zlepšovať poskytovanie 
základných verejných služieb, ako je 
zdravotníctvo, vzdelávanie, výživa, voda, 
sanitácia a hygiena, a sociálnej ochrany, 
spravodlivého prístupu k potravinovej 
bezpečnosti a k prístupnému, dôstojnému 
a cenovo dostupnému bývaniu a zlepšovať 
kvalitu života rýchlo rastúceho mestského 
obyvateľstva. Ako sa odsúhlasilo 
v konsenze, očakáva sa najmä, že akcie 
v rámci tohto nariadenia prispejú 20 % 
oficiálnej rozvojovej pomoci financovanej 
v rámci tohto nariadenia na sociálnu 
inklúziu a ľudský rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, akcie v rámci tohto 
nariadenia by mali prispieť aspoň 20 % 
oficiálnej rozvojovej pomoci financovanej 
v rámci tohto nariadenia na sociálnu 
inklúziu a ľudský rozvoj so zameraním na 
základné sociálne služby, najmä 
zdravotníctvo a vzdelávanie, pričom sa 
zohľadnia rodová rovnosť a posilnenie
postavenia žien ako horizontálne otázky. 
10 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
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financovanej v rámci tohto nariadenia sa 
venuje na vzdelávanie s cieľom zvýšiť 
túto hodnotu na 15 % v roku 2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien. Okrem toho by v súlade s konsenzom 
a akčným plánom EÚ pre výživu mala byť 
venovaná osobitná pozornosť boju proti 
podvýžive.

Or. it

Odôvodnenie

Výživa je dôležitou témou v oblasti rozvojovej pomoci a musí sa spomenúť.

Pozmeňujúci návrh 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia 
na sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj 
vrátane vzdelávania a kultúry, rodovej 
rovnosti a posilnenia postavenia žien a detí 
s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, akcie v rámci tohto 
nariadenia by mali prispieť 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci financovanej v rámci 
tohto nariadenia na sociálnu inklúziu 
a ľudský rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci financovanej v rámci 
tohto nariadenia by malo prispieť na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj so 
zameraním na základné sociálne služby, 
najmä zdravotníctvo vrátane výživy, 
vzdelávania a sociálnej ochrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Deti a mladí ľudia sú základnými 
činiteľmi zmien a významne prispievajú k 
realizácii Agendy 2030, ako sa uznáva v 
Európskom konsenze o rozvoji a v článku 
3 Zmluvy o Európskej únii. Vonkajšia 
činnosť Únie v rámci tohto nariadenia by 
mala venovať osobitnú pozornosť ich 
potrebám a posilneniu ich postavenia a 
mala by prispievať k realizácii ich 
potenciálu ako kľúčových činiteľov zmien 
investovaním do ľudského rozvoja a 
sociálneho začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Deti a mladí ľudia sú základnými 
činiteľmi zmien a významne prispievajú k 
realizácii Agendy 2030, ako sa uznáva v 
Európskom konsenze o rozvoji a v článku 
3 Zmluvy o Európskej únii. Vonkajšia 
činnosť Únie v rámci tohto nariadenia 
bude venovať osobitnú pozornosť ich 
právam a posilneniu ich postavenia a 
prispeje k realizácii ich potenciálu ako 
kľúčových činiteľov zmien investovaním 
do ľudského rozvoja a sociálneho 
začlenenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V súlade s existujúcimi záväzkami 
v rámci akčného plánu EÚ pre rodovú 
rovnosť II by aspoň 85 % programov 
financovaných z oficiálnej rozvojovej 
pomoci (ODA) malo mať rodovú rovnosť 
ako hlavný alebo významný cieľ. Okrem 
toho by 20 % celkovej oficiálnej 
rozvojovej pomoci financovanej v rámci 
tohto nariadenia malo mať rodovú 
rovnosť ako hlavný cieľ. Tieto záväzky sa 
prejavia prostredníctvom špecifických 
cieľov v rámci všetkých pilierov nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V súlade s existujúcimi záväzkami 
v rámci akčného plánu EÚ pre rodovú 
rovnosť II by aspoň 85 % programov 
financovaných z oficiálnej rozvojovej 
pomoci (ODA) podľa tohto nariadenia 
malo mať ako podstatný cieľ rodovú 
rovnosť a práva žien a dievčat 
a posilnenie ich postavenia, a to v rámci 
všetkých programov, geografických a 
tematických, každoročne a počas trvania 
jeho akcií.
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Pozmeňujúci návrh 454
Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Aspoň 85 % programov 
financovaných z oficiálnej rozvojovej 
pomoci (ODA), a to geografických aj 
tematických, by malo mať rodovú rovnosť 
ako hlavný alebo významný cieľ. Okrem 
toho by 20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
malo mať rodovú rovnosť ako hlavný 
cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V súlade so zásadou „viac za viac“ 
sa budú používať pozitívne aj negatívne 
finančné stimuly s ohľadom na tie 
krajiny, ktoré preukazujú pozitívne alebo 
negatívne kroky v oblasti demokracie, 
ľudských práv a zásady právneho štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Deti a mladí ľudia sú základnými 
činiteľmi zmien a významne prispievajú k 
realizácii Agendy 2030, ako sa uznáva v 
Európskom konsenze o rozvoji a v článku 
3 Zmluvy o Európskej únii. Vonkajšia 
činnosť Únie v rámci tohto nariadenia 
bude venovať osobitnú pozornosť ich 
potrebám a posilneniu ich postavenia a 
prispeje k realizácii ich potenciálu ako 
kľúčových činiteľov zmien investovaním 
do ľudského rozvoja a sociálneho 
začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) V súlade s existujúcimi záväzkami 
v rámci akčného plánu EÚ pre rodovú 
rovnosť II by aspoň 85 % programov 
financovaných z oficiálnej rozvojovej 
pomoci (ODA) malo mať rodovú rovnosť 
ako hlavný alebo významný cieľ. Okrem 
toho by 20 % celkovej oficiálnej 
rozvojovej pomoci financovanej v rámci 
tohto nariadenia malo mať rodovú 
rovnosť ako hlavný cieľ. Tieto záväzky sa 
prejavia prostredníctvom špecifických 
cieľov v rámci všetkých pilierov nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) V tomto nariadení sa bude 
osobitná pozornosť venovať právam a 
posilneniu postavenia detí a mladých 
ľudí, najmä dievčat a mladých žien, a 
zároveň toto nariadenie prispeje k 
realizácii ich potenciálu ako kľúčových 
činiteľov zmien investovaním do 
ľudského rozvoja a sociálneho 
začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) V rámci rozvojových politík Únie v 
rámci tohto nariadenia sa bude venovať 
osobitná pozornosť potrebám a posilneniu 
postavenia detí a mladých ľudí a prispeje 
sa k realizácii ich potenciálu ako 
kľúčových činiteľov zmien investovaním 
do ľudského rozvoja a sociálneho 
začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13c) V tomto nariadení sa bude 
osobitná pozornosť venovať právam a 



AM\1172161SK.docx 53/166 PE632.090v01-00

SK

posilneniu postavenia detí a mladých 
ľudí, najmä dievčat a mladých žien, a 
zároveň toto nariadenie prispeje k 
realizácii ich potenciálu ako kľúčových 
činiteľov zmien investovaním do 
ľudského rozvoja a sociálneho 
začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Ak je to možné a vhodné, mali by 
sa výsledky vonkajšej činnosti Únie 
monitorovať a posudzovať na základe
vopred vymedzených, transparentných, pre 
krajinu špecifických a merateľných 
ukazovateľov prispôsobených osobitnému 
charakteru a cieľom nástroja, ktoré sú, 
pokiaľ je to možné, založené na rámci 
výsledkov partnerskej krajiny.

(14) Komisia by mala vytvoriť jasné 
mechanizmy monitorovania a hodnotenia 
s cieľom zabezpečiť, aby ciele a akcie 
stanovené v tomto nariadení a 
vykonávané podľa neho zostali relevantné 
a uskutočniteľné, a pravidelne merať 
pokrok. Na tento účel by každý cieľ mal 
dopĺňať jeden alebo viacero vopred 
vymedzených, transparentných, pre krajinu 
špecifických a merateľných ukazovateľov 
výkonu, ktoré by sa, pokiaľ je to možné, 
zakladali na osobitnom charaktere
partnerskej krajiny a/alebo príjemcu. 
Pokrok by sa mal monitorovať aspoň raz 
za rok, aby sa zistilo, či je uplatniteľná 
odmena za dosiahnutý výkon, a rovnako 
pravidelne by sa mal oznamovať 
Európskemu parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Ak je to možné a vhodné, mali by 
sa výsledky vonkajšej činnosti Únie 
monitorovať a posudzovať na základe 
vopred vymedzených, transparentných, pre 
krajinu špecifických a merateľných 
ukazovateľov prispôsobených osobitnému 
charakteru a cieľom nástroja, ktoré sú, 
pokiaľ je to možné, založené na rámci 
výsledkov partnerskej krajiny.

(14) Výsledky vonkajšej činnosti Únie 
by sa mali monitorovať a posudzovať na 
základe vopred vymedzených, 
transparentných, pre krajinu špecifických 
a merateľných ukazovateľov 
prispôsobených osobitnému charakteru 
a cieľom nástroja, ktoré sú, pokiaľ je to 
možné, založené na rámci výsledkov 
partnerskej krajiny. Hodnotenie sa bude 
pravidelne oznamovať Európskemu 
parlamentu a bude sa sprístupňovať 
verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Urmas Paet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Deti a mladí ľudia sú základnými 
činiteľmi zmien a významne prispievajú k 
realizácii Agendy 2030, ako sa uznáva v 
Európskom konsenze o rozvoji a v článku 
3 Zmluvy o Európskej únii. Vonkajšia 
činnosť Únie v rámci tohto nariadenia 
bude venovať osobitnú pozornosť ich 
potrebám a posilneniu ich postavenia a 
prispeje k realizácii ich potenciálu ako 
kľúčových činiteľov zmien investovaním 
do ľudského rozvoja a sociálneho 
začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Týmto nariadením by sa malo
prispieť ku kolektívnemu cieľu Únie, 
ktorým je poskytnúť ako oficiálnu 
rozvojovú pomoc 0,7 % hrubého 
národného dôchodku v časovom rámci 
trvania Agendy 2030. V tejto súvislosti by 
aspoň 92 % finančných prostriedkov 
v rámci tohto nariadenia malo prispieť 
k akciám navrhnutým tak, aby spĺňali 
kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc 
stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj.

(15) Týmto nariadením sa môže prispieť 
ku kolektívnemu cieľu Únie, ktorým je 
poskytnúť ako oficiálnu rozvojovú pomoc 
0,7 % hrubého národného dôchodku 
v časovom rámci trvania Agendy 2030. 
Tento záväzok by sa mal zakladať na 
jasnom pláne pre EÚ a jej členské štáty, 
v ktorom by sa stanovili termíny a spôsoby 
jeho dosiahnutia. V tejto súvislosti by 
aspoň 95 % finančných prostriedkov 
v rámci tohto nariadenia malo prispieť 
k akciám navrhnutým tak, aby spĺňali 
kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc 
stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Týmto nariadením by sa malo 
prispieť ku kolektívnemu cieľu Únie, 
ktorým je poskytnúť ako oficiálnu 
rozvojovú pomoc 0,7 % hrubého 
národného dôchodku v časovom rámci 
trvania Agendy 2030. V tejto súvislosti by 
aspoň 92 % finančných prostriedkov 
v rámci tohto nariadenia malo prispieť 
k akciám navrhnutým tak, aby spĺňali 
kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc 
stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj.

(15) Týmto nariadením by sa malo 
prispieť ku kolektívnemu cieľu Únie, 
ktorým je poskytnúť ako oficiálnu 
rozvojovú pomoc 0,7 % hrubého 
národného dôchodku v časovom rámci 
trvania Agendy 2030. V tejto súvislosti by 
aspoň 97 % finančných prostriedkov 
v rámci tohto nariadenia malo prispieť
k akciám navrhnutým tak, aby spĺňali 
kritériá pre oficiálnu rozvojovú pomoc 
stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje 
poskytovali tam, kde sú najviac potrebné, 
najmä najmenej rozvinutým krajinám 
a krajinám v nestabilných a konfliktných 
situáciách, by toto nariadenie malo prispieť 
ku kolektívnemu cieľu, ktorým je 
dosiahnuť 0,20 % hrubého národného 
dôchodku Únie pre najmenej rozvinuté 
krajiny v časovom rámci trvania Agendy 
2030.

(16) S cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje 
poskytovali tam, kde sú najviac potrebné, 
najmä najmenej rozvinutým krajinám 
a krajinám v nestabilných a konfliktných 
situáciách, musí toto nariadenie prispieť ku 
kolektívnemu cieľu, ktorým je dosiahnuť 
0,20 % hrubého národného dôchodku Únie 
pre najmenej rozvinuté krajiny v časovom 
rámci trvania Agendy 2030. Tento záväzok 
by sa mal zakladať na jasnom pláne pre 
EÚ a jej členské štáty, v ktorom by sa 
stanovili termíny a spôsoby jeho 
dosiahnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy 
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
najmenej rozvinuté krajiny a iné
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, a tematicky – na dosiahnutie 
cieľov Agendy 2030, ľudskú bezpečnosť, 
bezpečnú a legálnu migráciu, boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia, boj proti nerovnostiam
a prispievanie k uplatňovaniu ľudských 
práv a rodovej rovnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy 
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, predovšetkým najmenej 
rozvinuté krajiny, ale aj tematicky – na 
demokraciu a ľudské práva, rodovú 
rovnosť, trvalo udržateľný rozvoj, 
odstránenie chudoby a boj proti 
nerovnostiam, bezpečnosť, migráciu, 
zmenu klímy, biodiverzitu, životné 
prostredie a globálne hrozby pre ľudské
zdravie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy 
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy, 
vzdelávanie a kultúru, začleňovanie 
mladých ľudí, účasť občanov, dobrú 
správu vecí verejných, rodovú rovnosť, 
demokraciu a ľudské práva.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy 
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na trvalo 
udržateľný rozvoj, odstránenie chudoby, 
bezpečnosť, mier, zmenu klímy, 
zhoršovanie životného prostredia a 
prispievanie k uplatňovaniu ľudských 
práv a rodovej rovnosti na celom svete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo, Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú alebo ktoré sú pod tlakom 
vonkajších alebo vnútorných hrozieb, ale 
aj tematicky – na zmenu klímy, občiansku 
spoločnosť, ľudské práva, demokraciu, 
zásadu právneho štátu, práva menšín a 
slobodu prejavu.

Or. en



AM\1172161SK.docx 59/166 PE632.090v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy 
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
demokraciu, ľudské práva, zásadu 
právneho štátu, dobrú správu vecí 
verejných, bezpečnosť, migráciu, zmenu 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy 
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy
a zhoršovanie životného prostredia
a ľudské práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Louis Michel
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Toto nariadenie by malo prispieť 
k vytvoreniu odolnosti štátu a spoločnosti 
v oblasti globálneho zdravia verejnosti 
riešením globálnych hrozieb pre verejné 
zdravie, posilnením systémov zdravotnej 
starostlivosti, dosiahnutím všeobecnej 
ochrany zdravia, predchádzaním a bojom 
proti prenosným chorobám a pomocou pri 
zabezpečovaní cenovo dostupných liekov 
vrátane generických liekov a očkovacích 
látok pre všetkých.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie európskej 
susedskej politiky po jej revízii v roku 
2015 a vykonávanie rámcov regionálnej 
spolupráce, ako je cezhraničná spolupráca 
a vonkajšie aspekty príslušných stratégií 
a politík pre makroregióny a pre morské 
oblasti. Tieto iniciatívy poskytujú politické 
rámce pre prehlbovanie vzťahov 
s partnerskými krajinami a medzi nimi na 
základe zásad vzájomnej zodpovednosti, 
spoločnej zodpovednosti za vlastné 
záležitosti a zodpovedného prístupu.

(18) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie európskej 
susedskej politiky po jej revízii v roku 
2015 a vykonávanie rámcov regionálnej 
spolupráce, ako je cezhraničná spolupráca 
a vonkajšie aspekty príslušných stratégií 
a politík pre makroregióny a pre morské 
oblasti. Tieto iniciatívy poskytujú politické 
rámce pre prehlbovanie vzťahov 
s partnerskými krajinami a medzi nimi na 
základe zásad vzájomnej zodpovednosti, 
spoločnej zodpovednosti za vlastné 
záležitosti a zodpovedného prístupu. 
V prípadoch vážneho alebo 
pretrvávajúceho zhoršovania sa situácie 
v oblasti uplatňovania demokracie, 
ľudských práv alebo zásady právneho 
štátu v jednej z krajín uvedených v prílohe 
I by sa podpora mala pozastaviť.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie európskej 
susedskej politiky po jej revízii v roku 
2015 a vykonávanie rámcov regionálnej 
spolupráce, ako je cezhraničná spolupráca 
a vonkajšie aspekty príslušných stratégií 
a politík pre makroregióny a pre morské 
oblasti. Tieto iniciatívy poskytujú politické 
rámce pre prehlbovanie vzťahov 
s partnerskými krajinami a medzi nimi na 
základe zásad vzájomnej zodpovednosti, 
spoločnej zodpovednosti za vlastné 
záležitosti a zodpovedného prístupu.

(18) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie európskej 
susedskej politiky po jej revízii v roku 
2015 a vykonávanie rámcov regionálnej 
spolupráce, ako je cezhraničná spolupráca 
a vonkajšie aspekty príslušných stratégií 
a politík pre makroregióny a pre morské 
oblasti. Tieto iniciatívy poskytujú 
doplnkovú politiku a politické rámce pre 
prehlbovanie vzťahov s partnerskými 
krajinami a medzi nimi na základe zásad 
vzájomnej zodpovednosti, spoločnej 
zodpovednosti za vlastné záležitosti 
a zodpovedného prístupu. Prístup založený 
na výkonnosti je jednou z kľúčových 
zásad európskej susedskej politiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 

(19) Európska susedská politika62 sa 
zameriava na prehĺbenie demokracie, 
podporu ľudských práv a dodržiavanie 
právneho štátu; 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 
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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.

štyri prioritné oblasti: dobrá správa vecí 
verejných, demokracia, právny štát 
a ľudské práva s osobitným zameraním na 
ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti; 
sociálno-ekonomický rozvoj; boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, najmä 
žien a mladých absolventov; 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. Finančné 
prostriedky susedstva sú kľúčovou pákou 
pri riešení spoločných výziev, ako je 
neregulárna migrácia a boj proti 
globálnemu otepľovaniu, ako aj pri šírení 
prosperity, bezpečnosti a stability 
prostredníctvom hospodárskeho rozvoja 
a lepšej správy vecí verejných. Je potrebné 
posilniť viditeľnosť pomoci Únie 
v susedstve. V rámci politiky susedstva sa 
Únia spolu s viacerými partnerskými 
krajinami zapojila do rokovaní 
a uzatvárania ambicióznych prehĺbených 
a komplexných dohôd o voľnom obchode. 
Účelom týchto dohôd je nielen zlepšiť 
prístup na trh a podporiť investičné 
prostredie, ale aj prispieť k plneniu 
všeobecných cieľov susedskej politiky ako 
trvalo udržateľný, inkluzívny hospodársky 
a sociálny rozvoj prospešný pre všetkých. 
Občianska spoločnosť každej partnerskej 
krajiny a krajín Únie, národné 
parlamenty a Európsky parlament musia
byť zapojené do rokovacieho procesu, ako 
aj do sledovania vykonávania týchto 
dohôd. Týmto nariadením by sa teda mali 
podporiť rokovania o týchto dohodách 
a riadne vykonávanie uzavretých dohôd.

_________________ _________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
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európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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; migráciu 
a mobilitu vrátane riešenia základných 
príčin núteného vysídľovania a pomoci 
obyvateľstvu, krajinám a regiónom, ktoré 
čelia zvýšenému migračnému tlaku. 
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. Opatrenia v rámci tohto 
nariadenia by sa mali takisto zameriavať 
na to, aby sa dosiahli ciele Agendy 2030 v 
súvislosti s európskou susedskou politikou 
a aby sa vo všetkých jeho cieľoch 
zabezpečila politická súdržnosť v záujme 
udržateľného rozvoja.

_________________ _________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
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hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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, 
podporovanie kvalitného vzdelávania a 
odbornej prípravy a medziľudského 
prístupu; hospodársky a sociálny rozvoj; 
bezpečnosť; migráciu a mobilitu vrátane 
riešenia základných príčin nelegálnej 
migrácie a núteného vysídľovania, a to aj 
prostredníctvom vzdelávania a kultúrnej 
spolupráce. 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.

_________________ _________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
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európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Lola Sánchez Caldentey

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 politika62 sa 
zameriava na prehlbovanie demokracie, 
presadzovanie ľudských práv a 
dodržiavanie zásady právneho štátu, 
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. Financovanie 
európskej susedskej politiky je kľúčovou 
pákou pri riešení spoločných výziev.

_________________ _________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.
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Pozmeňujúci návrh 481
Marietje Schaake

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 presadzovaním politickej 
a sociálnej reformy a 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.

_________________ _________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
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Judith Sargentini, Michel Reimon

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; migráciu 
a mobilitu. Environmentálna 
udržateľnosť je ďalším kľúčovým 
problémom. 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.

_________________ _________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie modernizovanej 
dohody o pridružení s krajinami skupiny 
afrických, karibských a tichomorských 
štátov (štáty AKT) a umožniť EÚ a jej 
partnerom zo štátov AKT ďalej rozvíjať 
silné spojenectvá v súvislosti s kľúčovými 
globálnymi výzvami. Týmto nariadením by 
sa malo najmä podporovať pokračovanie 
nadviazanej spolupráce medzi Úniou 
a Africkou úniou v súlade so spoločnou 
stratégiou EÚ a Afriky a stavať na budúcej 
dohode medzi EÚ a štátmi AKT po roku 
2020, a to aj prostredníctvom 
kontinentálneho prístupu k Afrike.

(20) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie modernizovanej 
dohody o pridružení s krajinami skupiny 
afrických, karibských a tichomorských 
štátov (štáty AKT) a umožniť EÚ a jej 
partnerom zo štátov AKT ďalej rozvíjať 
silné spojenectvá v súvislosti s kľúčovými 
a spoločnými globálnymi výzvami. Týmto 
nariadením by sa malo najmä podporovať 
pokračovanie nadviazanej spolupráce 
medzi Úniou a Africkou úniou v súlade so 
spoločnou stratégiou EÚ a Afriky a stavať 
na budúcej dohode medzi EÚ a štátmi 
AKT po roku 2020, a to aj prostredníctvom 
vzájomne prospešného partnerstva medzi 
EÚ a Afrikou, ktoré sú si rovné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie modernizovanej 
dohody o pridružení s krajinami skupiny 
afrických, karibských a tichomorských 
štátov (štáty AKT) a umožniť EÚ a jej 
partnerom zo štátov AKT ďalej rozvíjať 
silné spojenectvá v súvislosti s kľúčovými 
globálnymi výzvami. Týmto nariadením by 
sa malo najmä podporovať pokračovanie 
nadviazanej spolupráce medzi Úniou 
a Africkou úniou v súlade so spoločnou 
stratégiou EÚ a Afriky a stavať na budúcej 
dohode medzi EÚ a štátmi AKT po roku 
2020, a to aj prostredníctvom 
kontinentálneho prístupu k Afrike.

(20) Týmto nariadením by sa malo 
podporovať vykonávanie modernizovanej 
dohody o pridružení s krajinami skupiny 
afrických, karibských a tichomorských 
štátov (štáty AKT) a umožniť EÚ a jej 
partnerom ďalej rozvíjať silné spojenectvá 
v súvislosti s kľúčovými globálnymi 
výzvami. Týmto nariadením by sa malo 
najmä podporovať pokračovanie 
nadviazanej spolupráce medzi Úniou 
a Africkou úniou v súlade so spoločnou 
stratégiou EÚ a Afriky a stavať na budúcej 
dohode medzi EÚ a štátmi AKT po roku 
2020, a to aj prostredníctvom 
kontinentálneho prístupu k Afrike.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Týmto nariadením by sa malo 
presadzovať úplné a účinné vykonávanie 
Pekinskej akčnej platformy a akčného 
programu Medzinárodnej konferencie o 
populácii a rozvoji (ICPD) a výsledkov 
konferencií venovaných ich preskúmaniu 
a toto nariadenie sa zasadzuje za sexuálne 
a reprodukčné zdravie a práva. Bude sa 
ním presadzovať, chrániť a naplňovať 
právo každého jednotlivca na úplnú 
kontrolu nad záležitosťami súvisiacimi s 
jeho či jej sexualitou a sexuálnym a 
reprodukčným zdravím a na slobodné 
a zodpovedné rozhodovanie sa v týchto 
otázkach bez diskriminácie, nátlaku a 
násilia. V tomto nariadení sa bude 
osobitná pozornosť venovať potrebe 
všeobecného prístupu ku kvalitným 
a dostupným komplexným informáciám v 
oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia, vzdelávania vrátane komplexnej 
sexuálnej výchovy a služieb zdravotnej 
starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20b) Toto nariadenie by malo prispieť 
aj k obchodným aspektom vonkajších 
vzťahov Únie, ako je uplatňovanie 
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hlavných zásad OSN v oblasti podnikania 
a ľudských práv a usmernení OECD pre 
nadnárodné podniky a spolupráca s 
tretími krajinami v oblasti náležitej 
starostlivosti v dodávateľskom reťazci, 
napríklad prostredníctvom nariadenia 
(EÚ) 2017/821, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti náležitej starostlivosti v 
dodávateľskom reťazci dovozcov Únie 
dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich 
rudy a zlato s pôvodom v oblastiach 
zasiahnutých konfliktom a vo 
vysokorizikových oblastiach, certifikačnej 
schémy Kemberleyského procesu, paktu 
udržateľnosti, vykonávania záväzkov 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, 
ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 
colných preferencií1a, spolupráce v oblasti 
vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v 
lesnom hospodárstve (FLEGT) a iniciatív 
pomoc obchodu.

_________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, 
ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 
colných preferencií a zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 
31.10.2012, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Únia by sa mala usilovať o čo 
najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv 
svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo 
dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti a 
doplnkovosti medzi nástrojmi vonkajšieho 

(21) Únia by sa mala usilovať o čo 
najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv 
svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo 
dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti a 
doplnkovosti medzi nástrojmi vonkajšieho 
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financovania Únie, najmä Nástrojom 
predvstupovej pomoci III63, Nástrojom 
humanitárnej pomoci64, rozhodnutím o 
zámorských krajinách a územiach65, 
Európskym nástrojom pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
na základe Zmluvy o Euratome66, 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politiku a novo navrhovaným Európskym 
mierovým nástrojom67, ktorý je 
financovaný mimo rozpočtu Únie, ako aj 
využitím synergií s ostatnými politikami a 
programami Únie. To zahŕňa súdržnosť 
a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, 
ak je to relevantné. S cieľom 
maximalizovať vplyv kombinovaných 
intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa 
by sa týmto nariadením mala umožniť 
kombinácia financovania s ďalšími 
programami Únie, pokiaľ príspevky 
nezahŕňajú rovnaké náklady.

financovania Únie, najmä Nástrojom 
predvstupovej pomoci III63, Nástrojom 
humanitárnej pomoci64, rozhodnutím o 
zámorských krajinách a územiach65, 
Európskym nástrojom pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
na základe Zmluvy o Euratome66, 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politiku a novo navrhovaným Európskym 
mierovým nástrojom67, ktorý je 
financovaný mimo rozpočtu Únie, ako aj 
využitím synergií s ostatnými politikami a 
programami Únie. To zahŕňa súdržnosť 
a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, 
ak je to relevantné. S cieľom 
maximalizovať vplyv kombinovaných 
intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa 
by sa týmto nariadením mali predvídať 
prísne podmienky na pozastavenie pomoci 
a mala by sa umožniť kombinácia 
financovania s ďalšími programami Únie, 
pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké 
náklady.

_________________ _________________

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III), COM 
(2018) 465 final.

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III), COM 
(2018) 465 final.

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. 
júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES 
L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. 
júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES 
L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení 
zámorských krajín a území k Európskej 
únii vrátane vzťahov medzi Európskou 
úniou na jednej strane a Grónskom a 
Dánskym kráľovstvom na strane druhej 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“), 
COM(2018) 461 final.

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení 
zámorských krajín a území k Európskej 
únii vrátane vzťahov medzi Európskou 
úniou na jednej strane a Grónskom a 
Dánskym kráľovstvom na strane druhej 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“), 
COM(2018) 461 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na 
základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 
462 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na 
základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 
462 final.
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67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení 
Európskeho mierového nástroja, 
predložený Rade Vysokou predstaviteľkou 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, C(2018) 3800 final.

67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení 
Európskeho mierového nástroja, 
predložený Rade Vysokou predstaviteľkou 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, C(2018) 3800 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Únia by sa mala usilovať o čo 
najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv 
svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo 
dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti a 
doplnkovosti medzi nástrojmi vonkajšieho 
financovania Únie, najmä Nástrojom 
predvstupovej pomoci III63, Nástrojom 
humanitárnej pomoci64, rozhodnutím o 
zámorských krajinách a územiach65, 
Európskym nástrojom pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
na základe Zmluvy o Euratome66, 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politiku a novo navrhovaným Európskym 
mierovým nástrojom67, ktorý je 
financovaný mimo rozpočtu Únie, ako aj 
využitím synergií s ostatnými politikami a 
programami Únie. To zahŕňa súdržnosť 
a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, 
ak je to relevantné. S cieľom 
maximalizovať vplyv kombinovaných 
intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa 
by sa týmto nariadením mala umožniť 
kombinácia financovania s ďalšími 
programami Únie, pokiaľ príspevky 
nezahŕňajú rovnaké náklady.

(21) Únia by sa mala usilovať o čo 
najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv 
svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo 
dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti a 
doplnkovosti medzi nástrojmi vonkajšieho 
financovania Únie, najmä Nástrojom 
predvstupovej pomoci III63, Nástrojom 
humanitárnej pomoci64, rozhodnutím o 
zámorských krajinách a územiach65, 
Európskym nástrojom pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
na základe Zmluvy o Euratome66, 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politiku a novo navrhovaným Európskym 
mierovým nástrojom67, ktorý je 
financovaný mimo rozpočtu Únie, ako aj 
využitím synergií s ostatnými politikami a 
programami Únie. To zahŕňa súdržnosť 
a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, 
ak je to relevantné. S cieľom 
maximalizovať vplyv kombinovaných 
intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa 
by sa týmto nariadením mali predvídať 
prísne podmienky na pozastavenie pomoci 
a mala by sa umožniť kombinácia 
financovania s ďalšími programami Únie, 
pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké 
náklady.
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_________________ _________________

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III), COM 
(2018) 465 final.

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III), COM 
(2018) 465 final.

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. 
júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES 
L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. 
júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES 
L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení 
zámorských krajín a území k Európskej 
únii vrátane vzťahov medzi Európskou 
úniou na jednej strane a Grónskom a 
Dánskym kráľovstvom na strane druhej 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“), 
COM(2018) 461 final.

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení 
zámorských krajín a území k Európskej 
únii vrátane vzťahov medzi Európskou 
úniou na jednej strane a Grónskom a 
Dánskym kráľovstvom na strane druhej 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“), 
COM(2018) 461 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na 
základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 
462 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na 
základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 
462 final.

67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení 
Európskeho mierového nástroja, 
predložený Rade Vysokou predstaviteľkou 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, C(2018) 3800 final.

67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení 
Európskeho mierového nástroja, 
predložený Rade Vysokou predstaviteľkou 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, C(2018) 3800 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Únia by sa mala usilovať o čo 
najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv 
svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo 
dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti a 
doplnkovosti medzi nástrojmi vonkajšieho 
financovania Únie, najmä Nástrojom 
predvstupovej pomoci III63, Nástrojom 

(21) Únia by sa mala usilovať o čo 
najefektívnejšie využívanie dostupných 
zdrojov s cieľom optimalizovať vplyv 
svojej vonkajšej činnosti. To by sa malo 
dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti, 
súladu a doplnkovosti medzi nástrojmi 
vonkajšieho financovania Únie, najmä 
Nástrojom predvstupovej pomoci III63, 
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humanitárnej pomoci64, rozhodnutím o 
zámorských krajinách a územiach65, 
Európskym nástrojom pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
na základe Zmluvy o Euratome66, 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politiku a novo navrhovaným Európskym 
mierovým nástrojom67, ktorý je 
financovaný mimo rozpočtu Únie, ako aj
využitím synergií s ostatnými politikami a 
programami Únie. To zahŕňa súdržnosť 
a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, 
ak je to relevantné. S cieľom 
maximalizovať vplyv kombinovaných 
intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa 
by sa týmto nariadením mala umožniť 
kombinácia financovania s ďalšími 
programami Únie, pokiaľ príspevky 
nezahŕňajú rovnaké náklady.

Nástrojom humanitárnej pomoci64, 
rozhodnutím o zámorských krajinách a 
územiach65, Európskym nástrojom pre 
jadrovú bezpečnosť dopĺňajúcim Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce na základe Zmluvy o 
Euratome66, spoločnou zahraničnou a 
bezpečnostnou politiku a novo 
navrhovaným Európskym mierovým 
nástrojom67, ktorý je financovaný mimo 
rozpočtu Únie, využitím synergií s 
ostatnými politikami a programami Únie, 
ako aj s politikami a programami 
členských štátov EÚ. To zahŕňa súdržnosť 
a doplnkovosť s makrofinančnou pomocou, 
ak je to relevantné. S cieľom 
maximalizovať vplyv kombinovaných 
intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa 
by sa týmto nariadením mala umožniť 
kombinácia financovania s ďalšími 
programami Únie, pokiaľ príspevky 
nezahŕňajú rovnaké náklady.

_________________ _________________

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III), COM 
(2018) 465 final.

63 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA III), COM 
(2018) 465 final.

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. 
júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES 
L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. 
júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES 
L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení 
zámorských krajín a území k Európskej 
únii vrátane vzťahov medzi Európskou 
úniou na jednej strane a Grónskom a 
Dánskym kráľovstvom na strane druhej 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“), 
COM(2018) 461 final.

65 Návrh rozhodnutia Rady o pridružení 
zámorských krajín a území k Európskej 
únii vrátane vzťahov medzi Európskou 
úniou na jednej strane a Grónskom a 
Dánskym kráľovstvom na strane druhej 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“), 
COM(2018) 461 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na 
základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 
462 final.

66 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na 
základe Zmluvy o Euratome, COM(2018) 
462 final.

67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení 
Európskeho mierového nástroja, 
predložený Rade Vysokou predstaviteľkou 

67 Návrh rozhodnutia Rady o zriadení 
Európskeho mierového nástroja, 
predložený Rade Vysokou predstaviteľkou 
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Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, C(2018) 3800 final.

Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku, C(2018) 3800 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Týmto nariadením by sa mala 
opätovne potvrdiť jadrová bezpečnosť ako 
dôležitá súčasť vonkajšej činnosti EÚ a 
malo by sa uľahčiť dosiahnutie cieľov 
spolupráce uvedených v nariadení 
(Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť). Preto v prípade, ak 
partnerská krajina neustále nedodržiava 
základné normy jadrovej bezpečnosti, ako 
sú ustanovenia príslušných 
medzinárodných dohovorov v rámci 
Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu, Dohovoru z Espoo a Aarhuského 
dohovoru a ich následných zmien, Zmluvy 
o nešírení jadrových zbraní a jej 
dodatočných protokolov, neplní si záväzky 
týkajúce sa vykonávania záťažových 
testov a súvisiacich opatrení a neplní ciele 
spolupráce uvedené v nariadení 
(Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť), pomoc poskytovaná podľa 
tohto nariadenia príslušnej krajine by sa 
mala prehodnotiť a mohla by sa úplne 
alebo čiastočne pozastaviť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Týmto nariadením by sa mala 
opätovne potvrdiť jadrová bezpečnosť ako 
dôležitú súčasť vonkajšej činnosti EÚ a 
malo by sa uľahčiť dosiahnutie cieľov 
spolupráce uvedených v nariadení 
(Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť). Preto v prípade, ak 
partnerská krajina neustále nedodržiava 
základné normy jadrovej bezpečnosti, ako 
sú ustanovenia príslušných 
medzinárodných dohovorov v rámci 
Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu, Dohovoru z Espoo a Aarhuského 
dohovoru a ich následných zmien, Zmluvy 
o nešírení jadrových zbraní a jej 
dodatočných protokolov, neplní si záväzky 
týkajúce sa vykonávania záťažových 
testov a súvisiacich opatrení a neplní ciele 
spolupráce uvedené v nariadení 
(Európsky nástroj pre jadrovú 
bezpečnosť), pomoc poskytovaná podľa 
tohto nariadenia príslušnej krajine by sa 
mala prehodnotiť a mohla by sa úplne 
alebo čiastočne pozastaviť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) Financovanie na základe tohto 
nariadenia by sa malo používať aj 
na financovanie akcií v rámci 
medzinárodného rozmeru programu 
Kreatívna Európa, ktorý by sa mal 
vykonávať v súlade s nariadením 
o programe Kreatívna Európa.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Hlavný prístup k akciám v rámci
tohto nariadenia by mal byť 
prostredníctvom geografických programov 
s cieľom maximalizovať vplyv pomoci 
Únie a priblížiť činnosť Únie 
k partnerským krajinám a obyvateľstvu.
Tento všeobecný prístup by mal byť 
doplnený tematickými programami 
a prípadne činnosťami rýchlej reakcie.

(23) Akcie financované na základe
tohto nariadenia sa môžu rozdeliť do
geografických a tematických programov 
s cieľom maximalizovať vplyv pomoci 
Únie a priblížiť činnosť Únie 
k partnerským krajinám a obyvateľstvu a 
zároveň podporovať tematické priority, 
ako sú ľudské práva, občianska 
spoločnosť a udržateľnosť. Ciele v rámci 
geografických a tematických programov 
by mali byť súdržné a vo vzájomnom 
súlade a mali by ich prípadne dopĺňať 
činnosti rýchlej reakcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Hlavný prístup k akciám v rámci
tohto nariadenia by mal byť 
prostredníctvom geografických programov
s cieľom maximalizovať vplyv pomoci 
Únie a priblížiť činnosť Únie 
k partnerským krajinám a obyvateľstvu.
Tento všeobecný prístup by mal byť 
doplnený tematickými programami
a prípadne činnosťami rýchlej reakcie.

(23) Prístup k akciám financovaným na 
základe tohto nariadenia by mal byť 
prostredníctvom geografických a 
tematických programov a prípadne 
činností rýchlej reakcie. Spoločné 
programovanie spájajúce všetky prvky by 
malo zabezpečiť doplnkovosť, efektívnosť 
a účinnosť podpory EÚ pre partnerské 
krajiny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Únia a jej členské štáty by v súlade 
s konsenzom mali posilniť spoločné 
programovanie s cieľom zvýšiť ich 
kolektívny vplyv spojením svojich zdrojov 
a kapacít. Spoločné programovanie by 
malo vychádzať z angažovanosti, 
stotožnenia a zodpovednosti partnerských 
krajín. Únia a jej členské štáty by sa mali 
snažiť podporovať partnerské krajiny 
prostredníctvom spoločného vykonávania 
pri každej vhodnej príležitosti.

(24) Únia a jej členské štáty by v súlade 
s konsenzom mali posilniť spoločné 
programovanie s cieľom zvýšiť ich 
kolektívny vplyv spojením svojich zdrojov 
a kapacít. Spoločné programovanie by 
malo vychádzať z politických priorít, 
angažovanosti, stotožnenia 
a zodpovednosti partnerských krajín. Únia 
a jej členské štáty by sa mali snažiť 
podporovať partnerské krajiny 
prostredníctvom spoločného vykonávania 
pri každej vhodnej príležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Únia a jej členské štáty by v súlade 
s konsenzom mali posilniť spoločné 
programovanie s cieľom zvýšiť ich 
kolektívny vplyv spojením svojich zdrojov 
a kapacít. Spoločné programovanie by 
malo vychádzať z angažovanosti, 
stotožnenia a zodpovednosti partnerských 
krajín. Únia a jej členské štáty by sa mali 
snažiť podporovať partnerské krajiny 
prostredníctvom spoločného vykonávania
pri každej vhodnej príležitosti.

(24) Únia a jej členské štáty by v súlade 
s konsenzom mali posilniť spoločné 
programovanie s cieľom zvýšiť ich 
kolektívny vplyv spojením svojich zdrojov 
a kapacít. Spoločné programovanie by 
malo vychádzať z angažovanosti, 
stotožnenia a zodpovednosti partnerských 
krajín. Únia a jej členské štáty by sa mali 
snažiť podporovať partnerské krajiny 
prostredníctvom spoločnej činnosti pri 
každej vhodnej príležitosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 497
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Zatiaľ čo demokracia a ľudské 
práva vrátane rodovej rovnosti a posilnenia 
postavenia žien by sa mali zohľadňovať 
počas vykonávania tohto nariadenia, 
pomoc Únie v rámci tematických 
programov pre ľudské práva a demokraciu 
a organizácie občianskej spoločnosti by 
mala mať osobitnú doplňujúcu a prídavnú 
úlohu vďaka svojej globálnej povahe 
a činnosti nezávislej od súhlasu vlád 
a orgánov verejnej správy dotknutých 
tretích krajín.

(25) Zatiaľ čo demokracia a ľudské 
práva vrátane rodovej rovnosti, posilnenia 
postavenia žien, začlenenia ľudí so 
zdravotným postihnutím a ochrany 
menšín by sa mali zohľadňovať počas 
vykonávania tohto nariadenia, pomoc Únie 
v rámci tematických programov pre ľudské 
práva a demokraciu a organizácie 
občianskej spoločnosti by mala mať 
osobitnú doplňujúcu a prídavnú úlohu 
vďaka svojej globálnej povahe a činnosti 
nezávislej od súhlasu vlád a orgánov 
verejnej správy dotknutých tretích krajín.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 498
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Zatiaľ čo demokracia a ľudské 
práva vrátane rodovej rovnosti a posilnenia 
postavenia žien by sa mali zohľadňovať 
počas vykonávania tohto nariadenia, 
pomoc Únie v rámci tematických 
programov pre ľudské práva 
a demokraciu a organizácie občianskej 
spoločnosti by mala mať osobitnú 
doplňujúcu a prídavnú úlohu vďaka 
svojej globálnej povahe a činnosti 
nezávislej od súhlasu vlád a orgánov 
verejnej správy dotknutých tretích krajín.

(25) Presadzovanie a ochrana 
demokracie a ľudských práv vrátane 
rodovej rovnosti, posilnenia postavenia 
žien a práv menšín vrátane LGBTI by sa 
mali zohľadňovať počas vykonávania tohto 
nariadenia ako samotný cieľ a mali by
začleniť do všetkých geografických 
programov podľa tohto nariadenia.



PE632.090v01-00 80/166 AM\1172161SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Zatiaľ čo demokracia a ľudské 
práva vrátane rodovej rovnosti a posilnenia 
postavenia žien by sa mali zohľadňovať 
počas vykonávania tohto nariadenia, 
pomoc Únie v rámci tematických 
programov pre ľudské práva a demokraciu 
a organizácie občianskej spoločnosti by 
mala mať osobitnú doplňujúcu a prídavnú 
úlohu vďaka svojej globálnej povahe 
a činnosti nezávislej od súhlasu vlád 
a orgánov verejnej správy dotknutých 
tretích krajín.

(25) Zatiaľ čo demokracia a ľudské 
práva vrátane rodovej rovnosti a posilnenia 
postavenia žien a dievčat by sa mali 
zohľadňovať počas vykonávania tohto 
nariadenia, pomoc Únie v rámci 
tematických programov pre ľudské práva 
a demokraciu a organizácie občianskej 
spoločnosti by mala mať osobitnú 
doplňujúcu a prídavnú úlohu vďaka svojej 
globálnej povahe a činnosti nezávislej od 
súhlasu vlád a orgánov verejnej správy 
dotknutých tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) Univerzálnosť ľudských práv si 
vyžaduje programový rámec umožňujúci 
spôsoby financovania, pri ktorých možno 
obhajcov ľudských práv, novinárov, 
aktérov a organizácie občianskej 
spoločnosti financovať priamo a nezávisle 
od vlád, úradov alebo orgánov tretích 
krajín. Osobitnú pozornosť treba venovať 
zmenšujúcemu sa priestoru pre občiansku 
spoločnosť, situáciám, v ktorých sú 
ľudské práva a základné slobody 
ohrozené, ako aj skupinám osôb a 
jednotlivcom, ktorí pracujú pod tlakom, s 
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cieľom podporovať ľudské práva, 
demokraciu, zásadu právneho štátu, 
zodpovednosť, rovnosť, slobodu prejavu a 
slobodu tlače.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Organizácie občianskej 
spoločnosti by mali zahŕňať širokú škálu 
subjektov s rôznymi úlohami a mandátmi, 
medzi ktoré patria všetky neštátne, 
neziskové štruktúry, nestranné a 
nenásilné, prostredníctvom ktorých sa 
ľudia organizujú v záujme 
uskutočňovania spoločných cieľov a 
ideálov, či už politických, kultúrnych, 
sociálnych alebo hospodárskych. Tieto 
štruktúry pôsobia na miestnej, 
vnútroštátnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni a zahŕňajú 
mestské aj vidiecke, formálne aj 
neformálne organizácie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s 
rôznymi úlohami a mandátmi, medzi ktoré 
patria všetky neštátne, neziskové štruktúry, 

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s 
rôznymi úlohami a mandátmi, medzi ktoré 
patria všetky neštátne, neziskové štruktúry, 
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nestranné a nenásilné, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia organizujú v záujme 
uskutočňovania spoločných cieľov a 
ideálov, či už politických, kultúrnych, 
sociálnych alebo hospodárskych. Tieto 
štruktúry pôsobia na miestnej, 
vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni a zahŕňajú mestské aj vidiecke, 
formálne aj neformálne organizácie.

nestranné a nenásilné, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia organizujú v záujme 
uskutočňovania spoločných cieľov a 
ideálov, či už politických, kultúrnych, 
sociálnych alebo hospodárskych. Tieto 
štruktúry pôsobia na miestnej, 
vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni a zahŕňajú mestské aj vidiecke, 
formálne aj neformálne organizácie. 
V súlade s Európskym konsenzom o 
rozvoji sa týmto nariadením prehĺbia 
partnerstvá s organizáciami občianskej 
spoločnosti na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja, podporí sa priestor 
pre pôsobenie organizácií občianskej 
spoločnosti a vytvorí sa pre ne prostredie, 
aby mohli zohrávať svoje viaceré úlohy 
pri podpore demokracie, právneho štátu, 
sociálnej spravodlivosti a ľudských práv, 
ako aj úlohy obhajcov nositeľov práv, 
opatrení v oblasti klímy a ochrany 
životného prostredia, nezávislých 
zástupcov, ktorí monitorujú činnosť 
orgánov a berú ich na zodpovednosť, 
vykonávateľov a činiteľov zmien, a to aj 
prostredníctvom rozvoja vzdelávania a 
zvyšovania informovanosti. Týmto 
nariadením sa bude podporovať priestor 
pre občiansku spoločnosť a posilní sa 
podpora pre organizácie občianskej 
spoločnosti a budovanie ich kapacít s 
cieľom posilniť ich hlas v rozvojovom 
procese a prispieť k dosiahnutiu cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja. V rámci 
tohto nariadenia by sa mala veľmi malým 
organizáciám občianskej spoločnosti 
poskytnúť možnosť získať malé granty 
rýchlo a bez byrokracie, najmä v súvislosti 
so situáciami nestability, krízy a tlakov 
medzi komunitami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s 
rôznymi úlohami a mandátmi, medzi ktoré 
patria všetky neštátne, neziskové štruktúry, 
nestranné a nenásilné, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia organizujú v záujme 
uskutočňovania spoločných cieľov a 
ideálov, či už politických, kultúrnych, 
sociálnych alebo hospodárskych. Tieto 
štruktúry pôsobia na miestnej, 
vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni a zahŕňajú mestské aj vidiecke, 
formálne aj neformálne organizácie.

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s 
rôznymi úlohami a mandátmi, medzi ktoré 
patria všetky neštátne, neziskové štruktúry, 
nestranné a nenásilné, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia organizujú v záujme 
uskutočňovania spoločných cieľov a 
ideálov, či už politických, kultúrnych, 
sociálnych alebo hospodárskych. Tieto 
štruktúry pôsobia na miestnej, 
vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni a zahŕňajú mestské aj vidiecke, 
formálne aj neformálne organizácie. V 
súlade s Európskym konsenzom o rozvoji 
by sa týmto nariadením mali prehĺbiť 
partnerstvá s organizáciami občianskej 
spoločnosti na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja, mal by sa podporiť 
priestor pre pôsobenie organizácií 
občianskej spoločnosti a vytvoriť pre ne 
prostredie, aby mohli zohrávať svoje 
viaceré úlohy pri podpore demokracie, 
právneho štátu, sociálnej spravodlivosti 
a ľudských práv, ako aj úlohy obhajcov 
nositeľov práv, nezávislých zástupcov, 
ktorí monitorujú činnosť orgánov a berú 
ich na zodpovednosť, vykonávateľov a 
činiteľov zmien, a to aj prostredníctvom 
rozvoja vzdelávania a zvyšovania 
informovanosti. Týmto nariadením by sa 
mal podporovať priestor pre občiansku 
spoločnosť a mala by sa posilniť podpora 
pre OOS a budovanie ich kapacít s 
cieľom posilniť ich hlas v rozvojovom 
procese a podporiť politický, sociálny, 
environmentálny a hospodársky pokrok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov 
s rôznymi úlohami a mandátmi, medzi 
ktoré patria všetky neštátne, neziskové 
štruktúry, nestranné a nenásilné, 
prostredníctvom ktorých sa ľudia 
organizujú v záujme uskutočňovania 
spoločných cieľov a ideálov, či už 
politických, kultúrnych, sociálnych alebo 
hospodárskych. Tieto štruktúry pôsobia na 
miestnej, vnútroštátnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni a zahŕňajú mestské 
aj vidiecke, formálne aj neformálne 
organizácie.

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov 
s rôznymi úlohami a mandátmi, medzi 
ktoré patria všetky neštátne, neziskové 
štruktúry, nestranné a nenásilné, 
prostredníctvom ktorých sa ľudia 
organizujú v záujme uskutočňovania 
spoločných cieľov a ideálov, či už 
politických, kultúrnych, sociálnych alebo 
hospodárskych. Tieto štruktúry pôsobia na 
miestnej, vnútroštátnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni a zahŕňajú mestské 
aj vidiecke, formálne aj neformálne 
organizácie. Je potrebné sa ubezpečiť, že 
partnerské organizácie občianskej 
spoločnosti sú bezchybné z hľadiska ich 
bezúhonnosti a záväzku v oblasti 
ľudských práv.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s 
rôznymi úlohami a mandátmi, medzi ktoré 
patria všetky neštátne, neziskové štruktúry, 
nestranné a nenásilné, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia organizujú v záujme 
uskutočňovania spoločných cieľov a 
ideálov, či už politických, kultúrnych, 
sociálnych alebo hospodárskych. Tieto 
štruktúry pôsobia na miestnej, 
vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni a zahŕňajú mestské aj vidiecke, 
formálne aj neformálne organizácie.

(26) Organizácie občianskej spoločnosti 
by mali zahŕňať širokú škálu subjektov s 
rôznymi úlohami a mandátmi, medzi ktoré 
patria všetky neštátne, neziskové štruktúry, 
nestranné a nenásilné, prostredníctvom 
ktorých sa ľudia organizujú v záujme 
uskutočňovania spoločných cieľov a 
ideálov, či už politických, kultúrnych, 
sociálnych, environmentálnych alebo 
hospodárskych. Tieto štruktúry pôsobia na 
miestnej, vnútroštátnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni a zahŕňajú mestské 
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aj vidiecke, formálne aj neformálne 
organizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Únia a jej členské štáty by mali 
podporovať účasť organizácií občianskej 
spoločnosti a miestnych orgánov na 
prispievaní k realizácii cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to 
aj v oblasti demokracie, právneho štátu, 
základných slobôd a ľudských práv, 
opatrení v oblasti klímy a ochrany 
životného prostredia, sociálnej 
spravodlivosti, a ako poskytovateľov 
základných sociálnych služieb ľuďom v 
najväčšej núdzi. Mali by uznať viaceré 
úlohy, ktoré zohrávajú organizácie 
občianskej spoločnosti a miestne orgány, 
pričom miestne orgány podporujú územný 
prístup k rozvoju vrátane procesov 
decentralizácie, účasti, dohľadu a 
zodpovednosti. Únia a jej členské štáty by 
mali podporovať priestor občianskej 
spoločnosti a ďalej posilňovať svoju 
podporu budovania kapacít občianskej 
spoločnosti a miestnych orgánov s cieľom 
posilniť ich hlas v procese trvalo 
udržateľného rozvoja a podporiť 
politický, sociálny a hospodársky dialóg aj 
prostredníctvom programov vybavenia 
občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
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Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Európska únia podporuje 
organizácie občianskej spoločnosti a ich 
väčšie strategické zapojenie do všetkých 
externých nástrojov a programov vrátane 
geografických programov a činností 
rýchlej reakcie podľa tohto nariadenia v 
súlade so závermi Rady z 19. júna 2017 
s názvom Korene demokracie a trvalo 
udržateľného rozvoja: spolupráca Európy 
s občianskou spoločnosťou v oblasti 
vonkajších vzťahov.

Or. it

Odôvodnenie

Občianska spoločnosť by sa mala viac angažovať vo vonkajšej činnosti Únie, a teda aj pri 
dosahovaní cieľov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Únia uznáva kľúčovú úlohu, ktorú 
miestne orgány zohrávajú pri vykonávaní 
Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, 
a mala by posilniť svoju podporu na 
budovanie kapacít miestnych orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26b) Rada 8. decembra 2008 schválila 
komplexný prístup k vykonávaniu 
rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie 
Spojených národov č. 1325 (2000) a č. 
1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti 
zo strany Únie a uznala tak úzke 
prepojenie medzi otázkami mieru, 
bezpečnosti, rozvoja a rodovej rovnosti. 
Únia sa neustále zasadzuje o úplné 
vykonávanie programu, ktorý sa pre 
problematiku žien, mieru a bezpečnosti 
stanovuje v príslušných rezolúciách 
Bezpečnostnej rady OSN, pričom 
zdôrazňuje najmä potrebu bojovať proti 
násiliu voči ženám počas konfliktov a 
podporovať účasť žien na budovaní 
mieru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26c) Budovanie mieru, predchádzanie 
konfliktom a stabilita boli v globálnej 
stratégii uvedené ako kľúčové politiky pre 
vonkajšiu činnosť Únie. Vzhľadom na 
narastajúcu nestabilitu a konflikty v 
susedstve Únie a mimo neho si tieto 
politiky zasluhujú zdvojnásobenie 
príslušných finančných prostriedkov v 
porovnaní s finančným výhľadom na roky 
2014 – 2020. Je rovnako dôležité 
zachovať a rozšíriť rozsah pôsobnosti 
politík Únie v tejto oblasti. Týmto sa 
vykonávajú príslušné stratégie Únie, ako 
je integrovaný prístup EÚ k vonkajším 
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konfliktom a krízam, program EÚ na 
predchádzanie násilným konfliktom, 
koncepcia posilnenia kapacít EÚ v oblasti 
mediácie a dialógu, celoeurópsky 
strategický rámec pre podporu reformy 
sektora bezpečnosti (SSR), stratégia EÚ 
na boj proti nezákonným strelným 
zbraniam, ručným a ľahkým zbraniam a 
ich munícii a koncepcia EÚ pre podporu 
odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie 
(DDR).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy, ochrany životného 
prostredia a boja proti strate biodiverzity
v súlade so záväzkami Únie na 
vykonávanie Parížskej dohody, Dohovoru 
o biologickej diverzite a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja by sa týmto 
nariadením malo prispieť k začleňovaniu 
opatrení v oblasti zmeny klímy a životného 
prostredia do politík Únie a k dosiahnutiu 
celkového cieľa, ktorým je vyčlenenie 
sumy vo výške 50 % rozpočtových 
výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti 
zmeny klímy a životného prostredia. 
Očakáva sa, že 50 % celkového finančného 
krytia akcií v rámci tohto nariadenia bude 
prispievať k dosahovaniu cieľov v oblasti 
klímy a životného prostredia a že sa budú 
podporovať akcie s jasným a 
identifikovateľným spoločným prínosom 
vo všetkých sektoroch. Príslušné akcie sa 
určia počas vykonávania tohto nariadenia 
a celkový prínos tohto nariadenia by mal 
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byť súčasťou príslušných hodnotení 
a procesov preskúmania. Platí všeobecná 
zásada, že všetky akcie a výdavky Únie by 
mali byť v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody a nemali by prispievať k 
zhoršovaniu životného prostredia. 
Osobitný dôraz by sa mal klásť na 
podporu prispôsobenia sa zmene klímy v 
chudobných, veľmi zraniteľných 
krajinách. Financovanie opatrení v 
oblasti zmeny klímy prostredníctvom tohto 
nariadenia prispeje k dodržiavaniu 
záväzku rozvinutých krajín mobilizovať 
od roku 2020 100 miliárd USD ročne na 
riešenie potrieb rozvojových krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy, ochrany životného 
prostredia a boja proti strate biodiverzity
v súlade so záväzkami Únie na 
vykonávanie Parížskej dohody, Dohovoru 
o biologickej diverzite a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja by sa týmto 
nariadením malo prispieť k začleňovaniu 
opatrení v oblasti zmeny klímy a životného 
prostredia do politík Únie a k dosiahnutiu 
celkového cieľa, ktorým je vyčlenenie 
sumy vo výške 50 % rozpočtových 
výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti 
zmeny klímy. Očakáva sa, že 50 %
celkového finančného krytia akcií v rámci 
tohto nariadenia bude prispievať 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy a 
životného prostredia. To zahŕňa cieľ 10 % 
zameraných na biodiverzitu. Príslušné 
akcie sa určia počas vykonávania tohto 
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nariadenia. 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. Pri akciách a 
opatreniach prispievajúcich k dosiahnutiu 
cieľa v oblasti klímy a životného 
prostredia sa zohľadní vzťah medzi 
klímou, mierom a bezpečnosťou, 
posilnením postavenia žien a bojom proti 
chudobe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos,
Kathleen Van Brempt

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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy a strate biodiverzity, ochrany 
životného prostredia v súlade so 
záväzkami Únie na vykonávanie Parížskej 
dohody a cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja a Dohovoru o biologickej diverzite 
by sa týmto nariadením malo prispieť 
k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a životného prostredia do politík 
Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, 
ktorým je vyčlenenie sumy vo výške 45 %
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, 
že 50% celkového finančného krytia akcií 
v rámci tohto nariadenia bude prispievať 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy a 
životného prostredia. Príslušné akcie sa 
určia počas vykonávania tohto nariadenia 
a celkový prínos tohto nariadenia by mal 
byť súčasťou príslušných hodnotení 
a procesov preskúmania. Platí všeobecná 
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zásada, že všetky akcie a výdavky Únie by 
mali byť v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody, ako aj s cieľmi trvalo 
udržateľného rozvoja a nemali by 
prispievať k zhoršovaniu životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy, ochrany životného 
prostredia a boja proti strate biodiverzity
v súlade so záväzkami Únie na 
vykonávanie Parížskej dohody, Dohovoru 
o biologickej diverzite a cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja by sa týmto 
nariadením malo prispieť k začleňovaniu 
opatrení v oblasti zmeny klímy a životného 
prostredia do politík Únie a k dosiahnutiu 
celkového cieľa, ktorým je vyčlenenie 
sumy vo výške 35 % rozpočtových 
výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti 
zmeny klímy. Očakáva sa, že 35 %
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Louis Michel
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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
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

(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 40 % 
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, 
že 40 % celkového finančného krytia akcií 
v rámci tohto nariadenia bude prispievať 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy. 
Príslušné akcie sa určia počas 
uplatňovania tohto nariadenia a celkový 
prínos tohto nariadenia by mal byť 
súčasťou príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania. Činnosť Únie v tejto oblasti 
by mala podporovať dodržiavanie 
Parížskej dohody.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 % 

(28) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy, ktorá sa stala skutočnou 
celosvetovou hrozbou, 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 
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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.

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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

(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 50 % 
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy a životného 
prostredia. Očakáva sa, že 50 % celkového 
finančného krytia akcií v rámci tohto 
nariadenia bude prispievať k dosahovaniu 
cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia. Príslušné akcie sa určia počas 
vykonávania tohto nariadenia a celkový 
prínos tohto nariadenia by mal byť 
súčasťou príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 518
Thierry Cornillet

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 
tohto nariadenia a celkový prínos tohto 
nariadenia by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

(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 50 %
rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, 
že 50 % 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Marietje Schaake

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 %

(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 30 %
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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.

rozpočtových výdavkov Únie na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, 
že 30 % 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Informačné a komunikačné 
technológie (IKT) a služby sú 
osvedčenými nástrojmi na umožňovanie 
trvalo udržateľného rozvoja a 
inkluzívneho rastu. Môžu byť kľúčom k 
zlepšeniu života občanov aj v tých 
najchudobnejších krajinách, najmä 
posilnením postavenia žien a dievčat, 
posilnením demokratického riadenia a 
transparentnosti a zvýšením produktivity a 
tvorby pracovných miest. Napriek tomu sú 
pripojiteľnosť a cenová dostupnosť stále 
problémom medzi regiónmi aj v rámci 
nich, pretože existujú veľké rozdiely 
medzi krajinami s vysokým a nižším 
príjmom a medzi mestami a vidieckymi 
oblasťami. Toto nariadenie by malo 
pomôcť EÚ viac začleniť digitalizáciu do 
rozvojových politík EÚ, ako sa už 
plánovalo v rámci jej stratégie 
Digitalizácia pre rozvoj, ktorú je potrebné 
aktualizovať na obdobie po roku 2020.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Potreby rastúcej svetovej populácie 
týkajúce sa potravinovej a výživovej 
bezpečnosti sa budú musieť riešiť 
udržateľnými poľnohospodárskymi a 
potravinovými systémami vrátane 
udržateľného rybárstva, ktoré budú šetrné 
k životnému prostrediu. Týmto 
nariadením by sa malo podporovať 
udržateľné poľnohospodárstvo, 
udržateľné hospodárenie s prírodnými 
zdrojmi, ako sú voda, pôda a lesy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci tohto 
finančného krytia budú prispievať 10 % 
zo svojho celkového finančného krytia 
k potravinovej a výživovej bezpečnosti 
zvyšovaním podpory pre drobných 
poľnohospodárov a agroekologické 
postupy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Vzhľadom na význam riešenia 
problematiky vzdelávania a kultúry 
v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný 
rozvoj a so stratégiou EÚ pre 
medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry by 
toto nariadenie malo prispieť k 
zabezpečeniu inkluzívneho 
a spravodlivého kvalitného vzdelávania, 
podporovať príležitosti na celoživotné 
vzdelávanie pre všetkých a presadzovať 
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medzinárodné kultúrne vzťahy, a to 
vzhľadom na úlohu EÚ ako globálneho 
aktéra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 
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.

(29) Je nevyhnutné ďalej zintenzívniť 
spoluprácu s partnerskými krajinami 
v oblasti migrácie, využívať výhody 
riadenej, bezpečnej a zodpovednej migrácie 
v súlade s Agendou 2030 a účinne riešiť 
neregulárnu migráciu, najmä vytvorením 
bezpečných a legálnych ciest. Takáto 
spolupráca by mala prispieť 
k zabezpečeniu prístupu k medzinárodnej 
ochrane, riešeniu základných príčin 
núteného vysídľovania obyvateľstva, 
obchodovaniu s ľuďmi a prevádzaniu 
migrantov, a k práci na bezpečných, 
dôstojných a udržateľných návratoch, 
readmisii a prípadne opätovnom začlenení, 
na základe vzájomnej zodpovednosti, 
plného rešpektovania humanitárnych 
záväzkov a záväzkov v oblasti ľudských 
práv. Týmto nariadením by sa malo 
prispieť ku koordinovanému, 
komplexnému a štruktúrovanému prístupu 
k migrácii, maximalizácii synergií 
a pozitívnemu vplyvu migrácie a mobility 
na rozvoj.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 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.

(29) Spolupráca s partnerskými 
krajinami v oblasti migrácie by sa mala 
zakladať na globálnom pakte o bezpečnej, 
riadenej a legálnej migrácii a globálnom 
pakte o utečencoch a umožňovať 
rozvojovým krajinám využívať výhody 
dobre riadenej a legálnej migrácie, účinne 
riešiť hlavné príčiny nútenej migrácie a 
vysídľovania obyvateľstva a zmierniť 
záťaž rozvojových krajín, ktoré hosťujú 
najväčší počet utečencov na celom svete.
Mala by prispieť k zabezpečeniu prístupu 
k medzinárodnej ochrane a prípadne 
pracovať na opätovnom začlenení po 
návrate spôsobom, ktorý je citlivý ku
konfliktom, aby sa zabránilo negatívnym 
vplyvom na dynamiku konfliktov.
Spolupráca by mala prispieť k uľahčeniu 
bezpečnej a legálnej migrácie, zapojeniu 
diaspóry, finančných sprostredkovateľov 
a programov posilňujúcich vplyv prevodov 
na rozvoj. Takáto spolupráca by sa mala 
zakladať na vzájomnej zodpovednosti pri 
plnom rešpektovaní humanitárnych 
záväzkov a záväzkov v oblasti ľudských 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
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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 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.

(29) Spolupráca s partnerskými 
krajinami v oblasti migrácie môže viesť k 
obojstranne prospešným legálnym 
migračným tokom pri riešení 
neregulárnej migrácie. Takáto spolupráca 
by mala prispieť k zabezpečeniu prístupu 
k medzinárodnej ochrane, riešeniu 
základnej príčiny núteného vysídľovania 
obyvateľstva, 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 pri
plnom rešpektovaní práv a hodnôt Únie, 
ako aj medzinárodných a európskych
humanitárnych noriem a záväzkov 
a noriem a záväzkov v oblasti ľudských 
práv. Základné príčiny neregulárnej 
migrácie vo veľkej miere zodpovedajú 
existujúcim cieľom v oblasti rozvojovej 
spolupráce, ako je boj proti chudobe a 
nerovnostiam a podpora práv a slobôd. 
Súdržnosť medzi politikami v oblasti 
migrácie a rozvojovej spolupráce preto 
môže prispieť k spolupráci v oblasti 
migrácie s partnerskými krajinami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Je nevyhnutné ďalej zintenzívniť 
spoluprácu s partnerskými krajinami 

(29) Je nevyhnutné ďalej zintenzívniť 
spoluprácu s partnerskými krajinami 
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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 
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.

v oblasti migrácie, využívať výhody dobre 
riadenej a legálnej migrácie, účinne riešiť 
neregulárnu migráciu a čo najskôr zastaviť 
prílev legálnych a nelegálnych 
prisťahovalcov do krajín Európskej únie. 
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 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. fr

Pozmeňujúci návrh 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

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 

(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 
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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 
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.

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 prípadne k práci na opätovnom začlenení 
migrantov, ktorí sa vrátili, na základe 
vzájomnej zodpovednosti a plného 
rešpektovania 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 528
Louis Michel

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 

(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 
novovznikajúce problémy, nové potreby 
alebo značné zvýšenie oficiálnej 
rozvojovej pomoci, sa očakáva, že 10 % 
jeho finančného krytia bude venovaných na 
riešenie základných príčin neregulárnej 
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vrátane ochrany práv utečencov 
a migrantov v rámci cieľov tohto 
nariadenia.

migrácie a núteného vysídľovania s cieľom 
uľahčiť bezpečnú, riadenú, legálnu 
migráciu a vykonávanie zodpovednej 
a dobre riadenej migračnej politiky, 
najmä s ohľadom na práva utečencov 
a migrantov v rámci cieľov tohto 
nariadenia a pokiaľ ide o únik mozgov.
Toto nariadenie by malo prispieť aj 
k tomu, aby sa hostiteľským komunitám 
pomohlo poskytovať konkrétnu podporu
vysídleným osobám, najmä poskytovať 
prístup k základným službám a príležitosti 
na živobytie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 529
Patrizia Toia

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 týkajúce sa nových výziev a 
potrieb, 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. Toto 
nariadenie by malo prispieť aj k tomu, 
aby hostiteľské komunity mohli 
poskytovať základné služby utečencom a 
vysídleným osobám. Táto podpora by sa 
mala zabezpečiť uľahčením verejno-
súkromných partnerstiev a určením 
najvhodnejších partnerov vrátane 
organizácií občianskej spoločnosti. 
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Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
prístupu detí utečencov k vzdelávaniu.

Or. it

Odôvodnenie

Partnerstvá verejného a súkromného sektora predstavujú účinný spôsob poskytovania 
základných služieb. Prvoradý význam má prístup k vzdelávaniu pre deti utečencov.

Pozmeňujúci návrh 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 neregulárnej 
migrácie a núteného vysídľovania, ako 
príspevok na pomoc hostiteľským 
komunitám poskytovať konkrétnu 
podporu vysídleným osobám, najmä 
poskytovať prístup k základným službám 
a príležitostiam na živobytie, a na podporu 
posilnenej spolupráce s cieľom uľahčiť 
bezpečnú, riadenú, legálnu a zodpovednú 
migráciu a vykonávanie plánovaných a 
dobre riadených migračných politík a na 
podporu riadenia migrácie vrátane ochrany 
práv utečencov a migrantov v rámci cieľov 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531



PE632.090v01-00 104/166 AM\1172161SK.docx

SK

Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 neregulárnej 
migrácie a núteného vysídľovania a na 
podporu správy a riadenia migrácie vrátane 
ochrany práv utečencov a migrantov 
v rámci cieľov tohto nariadenia. Jeden 
z najúčinnejších spôsobov ako v krajine 
udržať miestne obyvateľstvo, ktoré je 
nútené odísť z krajiny hlavne 
z ekonomických dôvodov, spočíva 
v rozvojovej pomoci zameranej na hlavné 
(najmä ekonomické a sociálne) príčiny 
tejto migrácie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 532
Elly Schlein

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 

(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 
novovznikajúce problémy alebo nové 
potreby, sa očakáva, že 10 % jeho 
finančného krytia bude venovaných na 
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migrácie a núteného vysídľovania a na 
podporu správy a riadenia migrácie 
vrátane ochrany práv utečencov 
a migrantov v rámci cieľov tohto 
nariadenia.

uľahčenie bezpečnej, riadenej, legálnej a 
zodpovednej migrácie, riešenie základných 
príčin núteného vysídľovania 
a vykonávanie plánovaných a dobre 
riadených migračných politík a riadenia 
migrácie vrátane ochrany práv utečencov 
a migrantov v rámci cieľov tohto 
nariadenia a vytvorenia legálnych 
a bezpečných spôsobov migrácie. Toto 
nariadenie by malo prispieť aj k tomu, 
aby sa hostiteľským komunitám pomohlo 
poskytovať konkrétnu podporu 
vysídleným osobám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 a rozvojovou
politikou Únie. S cieľom prispieť k tomuto 
cieľu a maximalizovať príspevok migrácie 
k rozvoju sa očakáva, že najviac 5 % jeho 
finančného krytia bude venovaných na 
riešenie základných príčin nútenej
migrácie a núteného vysídľovania a na 
podporu vytvorenia bezpečných 
a legálnych spôsobov migrácie a podporu 
riadenia migrácie vrátane ochrany práv 
utečencov a migrantov v rámci cieľov 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Marietje Schaake
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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 dopĺňať 
migračnú politiku Únie, pretože medzi 
jeho ciele patrí odstránenie chudoby a 
udržateľný hospodársky, sociálny 
a environmentálny rozvoj. Najviac 10 % 
finančného krytia tohto nariadenia sa 
môže použiť na podporu správy a riadenia 
migrácie, najmä na ochranu práv 
utečencov a migrantov na základe 
medzinárodných a európskych noriem a 
záväzkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Budovanie kapacít na podporu 
rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj by sa 
malo používať len vo výnimočných 
prípadoch, ak ciele nariadenia nemožno 
splniť inými činnosťami rozvojovej 
spolupráce. Podporovanie aktérov sektora 
bezpečnosti v tretích krajinách okrem 
armády v kontexte predchádzania 
konfliktom, krízového riadenia alebo 
stabilizácie je nevyhnutné na 
zabezpečenie vhodných podmienok na 
odstraňovanie chudoby a na dosiahnutie 
rozvoja. Dobrá správa vecí verejných, 
účinná demokratická kontrola a civilný 
dohľad nad bezpečnostným systémom, 
ako aj dodržiavanie ľudských práv 
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a zásady právneho štátu sú nevyhnutné 
atribúty riadne fungujúceho štátu 
v akomkoľvek kontexte a mali by sa 
presadzovať prostredníctvom širšej 
podpory reforiem sektora bezpečnosti 
tretím krajinám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Na toto nariadenie by sa mali 
vzťahovať horizontálne finančné pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup pre 
zostavovanie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, nepriamej 
implementácie, finančnej pomoci, 
rozpočtovej podpory, trustových fondov, 
finančných nástrojov a rozpočtových 
záruk a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 
322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu 
Únie v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch a tretích 
krajinách, keďže dodržiavanie zásad 
právneho štátu je nevyhnutné pre správne 
finančné riadenie a efektívne financovanie 
z prostriedkov EÚ.

(31) Na toto nariadenie by sa mali 
vzťahovať horizontálne finančné pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup pre
zostavovanie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, nepriamej 
implementácie, finančnej pomoci, 
rozpočtovej podpory a rozpočtových záruk 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch a tretích krajinách, 
keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je 
nevyhnutné pre správne finančné riadenie 
a efektívne financovanie z prostriedkov 
EÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Problém nedostatku parlamentnej kontroly a preskúmania sa v súvislosti s trustovými fondmi 
v minulosti neriešil. Trustové fondy ako finančný nástroj nespĺňajú kritériá transparentnosti a 
parlamentnej kontroly/preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Na toto nariadenie by sa mali 
vzťahovať horizontálne finančné pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup pre 
zostavovanie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, nepriamej 
implementácie, finančnej pomoci, 
rozpočtovej podpory, trustových fondov,
finančných nástrojov a rozpočtových záruk 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch a tretích krajinách, 
keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je 
nevyhnutné pre správne finančné riadenie 
a efektívne financovanie z prostriedkov 
EÚ.

(31) Na toto nariadenie by sa mali 
vzťahovať horizontálne finančné pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup pre 
zostavovanie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, nepriamej 
implementácie, finančnej pomoci, 
rozpočtovej podpory, finančných nástrojov 
a rozpočtových záruk a zabezpečujú 
kontroly zodpovednosti účastníkov 
finančných operácií. Pravidlá prijaté na 
základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj 
ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch a tretích krajinách, 
keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je 
nevyhnutné pre správne finančné riadenie 
a efektívne financovanie z prostriedkov 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Vzhľadom na rozsiahlu povahu a 
široký rozsah pôsobnosti tohto nariadenia 
a na zabezpečenie súdržnosti medzi 
zásadami, cieľmi a výdavkami v rámci 
tohto nariadenia a iných nástrojov na 
financovanie vonkajšej činnosti, ako je 
nariadenie o Nástroji predvstupovej 
pomoci (IPA III), by horizontálna 
riadiaca skupina zložená z príslušných 
členov odborov Komisie a ESVČ, ktorej 
predsedá VP/PK alebo zástupca toho 
úradu, mala byť zodpovedná za riadenie, 
koordináciu a správu politík, programov, 
cieľov a akcií podľa tohto nariadenia s 
cieľom zabezpečiť súlad, účinnosť, 
transparentnosť a zodpovednosť 
financovania vonkajšej činnosti EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Typy financovania a spôsoby
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívnu záťaž a predpokladané 
riziko nesplnenia povinností. To by malo 
zahŕňať posúdenie použitia jednorazových 
platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 
125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

(32) Typy financovania a spôsoby 
uplatňovania v rámci tohto nariadenia by 
sa mali zvoliť na základe potrieb a 
preferencií partnerov a osobitných 
súvislostí, ich významu, udržateľnosti a
schopnosti dodržiavať zásady účinnosti 
rozvoja, splniť špecifické ciele akcií 
a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy 
najmä náklady na kontroly, administratívnu 
záťaž a predpokladané riziko nesplnenia 
povinností. To by malo zahŕňať posúdenie 
použitia jednorazových platieb, paušálnych 
sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
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ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (ďalej 
len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“). Úloha Európskej nadácie na 
podporu demokracie (EED) ako nadácie 
poverenej európskymi inštitúciami 
podporovať demokraciu, občiansku 
spoločnosť a ľudské práva na celom svete 
by sa v rámci tohto nariadenia mala 
posilniť a zvýšiť. EED by sa mala 
poskytnúť administratívna flexibilita a 
finančné možnosti na vyplácanie 
cielených grantov subjektom občianskej 
spoločnosti v európskom susedstve, ktoré 
sú určené na vykonávanie európskej 
susedskej politiky, a to najmä pokiaľ ide o 
rozvoj demokracie, ľudských práv, 
slobodných volieb a zásady právneho 
štátu, ako sa uvádza v článkoch 17 a 18 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady 
na kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesplnenia 
povinností. To by malo zahŕňať posúdenie 
použitia jednorazových platieb, paušálnych 
sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

(32) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
stanovené ciele a ich zodpovedajúce akcie, 
praktickosti, schopnosti dosiahnuť 
výsledky a situácie v partnerskej krajine 
alebo príslušnej organizácii, berúc do 
úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívnu záťaž a predpokladané 
riziko nesplnenia povinností. To by malo 
zahŕňať posúdenie použitia jednorazových 
platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 
125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
v mene skupiny ECR

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nový Európsky fond pre 
udržateľný rozvoj plus (ďalej len 
„EFSD+“), ktorý vychádza z jeho 
úspešného predchodcu EFSD70, by mal 
predstavovať integrovaný finančný balík 
poskytujúci finančnú kapacitu vo forme 
grantov, rozpočtových záruk a finančných 
nástrojov na celom svete. EFSD+ by mal 
podporovať plán pre vonkajšie investície 
a spájať operácie kombinovaného 
financovania a rozpočtovej záruky, na 
ktoré sa vzťahuje záruka pre vonkajšiu 
činnosť vrátane operácií týkajúcich sa rizík 
štátneho dlhu súvisiacich s úverovými 
operáciami, ktoré sa predtým vykonávali 
v rámci mandátu na poskytovanie 
vonkajších úverov pre Európsku investičnú 
banku. Vzhľadom na svoju úlohu 
vyplývajúcu zo Zmlúv a na jej skúsenosti 
v posledných desaťročiach pri podpore 
politík Únie by Európska investičná banka 
mala zostať prirodzeným partnerom 
Komisie pri vykonávaní operácií v rámci 
záruky pre vonkajšiu činnosť.

(33) Nový Európsky fond pre 
udržateľný rozvoj plus (ďalej len 
„EFSD+“), ktorý vychádza z jeho 
úspešného predchodcu EFSD70, by mal 
predstavovať integrovaný finančný balík 
poskytujúci finančnú kapacitu vo forme 
grantov, rozpočtových záruk a finančných 
nástrojov na celom svete. EFSD+ by mal 
podporovať plán pre vonkajšie investície 
a spájať operácie kombinovaného 
financovania a rozpočtovej záruky, na 
ktoré sa vzťahuje záruka pre vonkajšiu 
činnosť vrátane operácií týkajúcich sa rizík 
štátneho dlhu súvisiacich s úverovými 
operáciami, ktoré sa predtým vykonávali 
v rámci mandátu na poskytovanie 
vonkajších úverov pre Európsku investičnú 
banku. Vzhľadom na svoju úlohu 
vyplývajúcu zo Zmlúv a na jej skúsenosti 
v posledných desaťročiach pri podpore 
politík Únie by Európska investičná banka 
mala zostať prirodzeným partnerom 
Komisie pri vykonávaní operácií v rámci 
záruky pre vonkajšiu činnosť a aj naďalej 
sa jej bude zabezpečovať úloha v rámci 
financovania vonkajšej činnosti EÚ 
prostredníctvom obnoveného mandátu na 
poskytovanie vonkajších úverov plus 
(ELM+).

_________________ _________________

70 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 
2017 o zriadení Európskeho fondu pre 
udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD 
a záručného fondu EFSD.

70 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 
2017 o zriadení Európskeho fondu pre 
udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD 
a záručného fondu EFSD.
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Pozmeňujúci návrh 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nový Európsky fond pre 
udržateľný rozvoj plus (ďalej len 
„EFSD+“), ktorý vychádza z jeho 
úspešného predchodcu EFSD70, by mal 
predstavovať integrovaný finančný balík 
poskytujúci finančnú kapacitu vo forme 
grantov, rozpočtových záruk a finančných 
nástrojov na celom svete. EFSD+ by mal 
podporovať plán pre vonkajšie investície 
a spájať operácie kombinovaného 
financovania a rozpočtovej záruky, na 
ktoré sa vzťahuje záruka pre vonkajšiu 
činnosť vrátane operácií týkajúcich sa rizík 
štátneho dlhu súvisiacich s úverovými 
operáciami, ktoré sa predtým vykonávali 
v rámci mandátu na poskytovanie 
vonkajších úverov pre Európsku investičnú 
banku. Vzhľadom na svoju úlohu 
vyplývajúcu zo Zmlúv a na jej skúsenosti 
v posledných desaťročiach pri podpore 
politík Únie by Európska investičná banka 
mala zostať prirodzeným partnerom 
Komisie pri vykonávaní operácií v rámci 
záruky pre vonkajšiu činnosť.

(33) Nový Európsky fond pre 
udržateľný rozvoj plus (ďalej len 
„EFSD+“), ktorý vychádza z jeho 
predchodcu EFSD70, by mal predstavovať 
integrovaný finančný balík poskytujúci 
finančnú kapacitu vo forme grantov, 
rozpočtových záruk a finančných nástrojov 
na celom svete. EFSD+ by mal podporovať 
plán pre vonkajšie investície a spájať 
operácie kombinovaného financovania 
a rozpočtovej záruky, na ktoré sa vzťahuje 
záruka pre vonkajšiu činnosť vrátane 
operácií týkajúcich sa rizík štátneho dlhu 
súvisiacich s úverovými operáciami, ktoré 
sa predtým vykonávali v rámci mandátu na 
poskytovanie vonkajších úverov pre 
Európsku investičnú banku. Vzhľadom na 
svoju úlohu vyplývajúcu zo Zmlúv a na jej 
skúsenosti v posledných desaťročiach pri 
podpore politík Únie by Európska 
investičná banka mala zostať prirodzeným 
partnerom Komisie pri vykonávaní 
operácií v rámci záruky pre vonkajšiu 
činnosť.

_________________ _________________

70 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 
2017 o zriadení Európskeho fondu pre 
udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD 
a záručného fondu EFSD.

70 Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1601 z 26. septembra 
2017 o zriadení Európskeho fondu pre 
udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD 
a záručného fondu EFSD.

Or. en
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Odôvodnenie

Nie je známe, či bol ESFD úspešný a či sa prostredníctvom neho dosiahli všetky ciele, za 
ktoré Parlament bojoval, keďže sa práve začal uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh 543
Patrizia Toia

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 
neregulárnej migrácie v súlade 
s príslušnými orientačnými programovými 
dokumentmi. EFSD+ by mal podporovať 
ziskové/neziskové partnerstvá ako 
prostriedok na usmerňovanie potenciálu 
súkromného sektora a investícií do trvalo 
udržateľného rozvoja a odstraňovania 
chudoby. Strategické zapojenie 
organizácií občianskej spoločnosti by sa 
malo podporovať vo všetkých fázach 
projektového cyklu vrátane vykonávania.
Delegácie Únie na vnútroštátnej úrovni by 
mali slúžiť ako priestor na stretnutie 
medzi podnikmi a organizáciami 
občianskej spoločnosti, keďže spolupráca 
medzi týmito dvoma sektormi môže byť 
rozhodujúca pre hľadanie riešení šitých 
na mieru na podporu hospodárskeho a 
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sociálneho rozvoja komunít, dôstojnej 
práce a nových obchodných príležitostí 
pre sociálne podniky, mikropodniky a 
malé a stredné podniky. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať krajinám, 
ktoré sú nestabilné alebo sú zasiahnuté 
konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám 
a vysoko zadlženým chudobným krajinám.

Or. it

Odôvodnenie

Spolupráca s občianskou spoločnosťou a zapojenie mimovládnych organizácií do všetkých 
etáp projektov je nevyhnutná na dosiahnutie hospodárskych a sociálnych cieľov.

Pozmeňujúci návrh 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

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, podporovanie mierových, 
spravodlivých a inkluzívnych spoločností, 
udržateľný a inkluzívny rast, riešenie 
zmeny klímy jej zmiernením a 
prispôsobením sa zmene klímy, zhoršenie 
životného prostredia, vytváranie 
dôstojných pracovných miest, hospodárske 
príležitosti, zručnosti a podnikanie, 
sociálno-ekonomické sektory, družstvá, 
mikropodniky, malé a stredné podniky, a 
tým riešiť osobitné sociálno-ekonomické 
základné príčiny nútenej migrácie a 
núteného vysídľovania obyvateľstva 
v súlade s príslušnými orientačnými 
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programovými dokumentmi. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať krajinám, 
ktoré sú nestabilné alebo sú zasiahnuté 
konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám 
a vysoko zadlženým chudobným krajinám. 
Investície by mali byť založené na analýze 
konfliktov, mali by sa zamerať na hlavné 
príčiny konfliktov, nestabilitu, 
maximalizovať potenciál na podporu 
mieru a minimalizovať riziká zhoršenia 
konfliktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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, kultúrneho a sociálneho 
rozvoja a presadzovaním sociálno-
ekonomickej odolnosti v partnerských 
krajinách s osobitným dôrazom na 
odstraňovanie chudoby, podporu 
inkluzívneho a spravodlivého kvalitného 
vzdelávania, posilňovanie vzdelávacích a 
kultúrnych štruktúr, 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
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konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám 
a vysoko zadlženým chudobným krajinám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Louis Michel

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, industrializáciu, sociálno-
ekonomické sektory, mikropodniky, malé 
a stredné podniky, ako aj na riešenie 
osobitných sociálno-ekonomických 
základných príčin neregulárnej migrácie
a núteného vysídľovania a na posilnenie 
právneho štátu a dodržiavania ľudských 
práv 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. fr

Pozmeňujúci návrh 547
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
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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 a demokraciu, ľudské práva a 
zásadu právneho štátu, pretože nedostatok 
už uvedeného často tvorí sociálno-
ekonomické základné príčiny 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Patrizia Toia

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 

(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 maximalizovať príspevok 
súkromných finančných prostriedkov k 
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prostredníctvom EFSD+ by malo prinášať 
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.

trvalo udržateľnému rozvoju. Zapojenie 
súkromného sektora do spolupráce Únie 
s partnerskými krajinami prostredníctvom 
EFSD+ by malo prinášať 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.
S cieľom maximalizovať svoj príspevok k 
Agende 2030 by EFSD+ mal obsahovať 
nové investičné okno pre ľudský rozvoj, 
ktoré sa má pridať k piatim, ktoré už 
predpokladal jeho predchodca.

Or. it

Odôvodnenie

Ľudský rozvoj, ktorý sa týka najmä základných služieb súvisiacich so zdravím, vzdelávaním a 
kultúrou, musí byť pridaný ako investičné okno do EFSD+ vzhľadom na jeho dôležitosť.

Pozmeňujúci návrh 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
merateľný dosah z hľadiska ďalšieho 
rozvoja bez narúšania trhu a malo by byť 
nákladovo efektívne, založené na 
vzájomnej zodpovednosti a rozdelení rizika 

(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 
súkromného sektora do spolupráce Únie 
s partnerskými krajinami prostredníctvom 
EFSD+ by malo prinášať merateľný dosah 
z hľadiska ďalšieho rozvoja pri úplnom 



AM\1172161SK.docx 119/166 PE632.090v01-00

SK

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.

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 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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 
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 

(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 
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 živobytia a ktorých pomer 
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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.

nákladov a výnosov posilňuje udržateľnosť 
investície a ktoré poskytujú najvyššie 
záruky udržateľnosti a dlhodobého 
dosahu z hľadiska ďalšieho rozvoja 
prostredníctvom miestnej zodpovednosti. 
Operácie podporované v rámci záruky pre 
vonkajšiu činnosť by mali byť sprevádzané 
dôkladným posúdením ex ante 
environmentálnych, finančných 
a sociálnych aspektov vrátane vplyvu 
postihnutých komunít na ľudské práva a 
živobytie, vplyvu na nerovnosti a určenie 
spôsobov riešenia týchto nerovností v 
súlade s požiadavkami lepšej právnej 
regulácie a pri riadnom zohľadnení 
zásady slobodného a predbežného súhlasu 
po predchádzajúcom ohlásení (PIC) 
dotknutých komunít v oblasti investícií 
týkajúcich sa pôdy. Záruka pre vonkajšiu 
činnosť by sa nemala využívať na 
privatizáciu alebo oslabenie poskytovania
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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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 
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EFSD+, na ktoré sa vzťahujú rozpočtové 
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 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.

EFSD+, na ktoré sa vzťahujú rozpočtové 
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 dôstojných 
pracovných miest a živobytia 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 
vrátane vplyvu postihnutých komunít na 
práva a živobytie a v súlade s 
požiadavkami lepšej právnej regulácie a 
pri riadnom zohľadnení zásady 
slobodného a predbežného súhlasu po 
predchádzajúcom ohlásení (PIC) 
dotknutých komunít v oblasti investícií 
týkajúcich sa pôdy. Posúdeniami vplyvu 
ex post by sa mal merať dosah operácií 
EFSD+ z hľadiska ďalšieho rozvoja.
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).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

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 
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.

(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 
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 privatizáciu alebo 
oslabenie poskytovania základných 
verejných služieb, ktoré zostávajú úlohou 
vlády daného štátu.

_________________ _________________

71 Rozhodnutie Rady 77/270/Euratom 
z 29. marca 1977, ktorým sa Komisia 

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

splnomocňuje na uzatváranie zmlúv 
Euratom o pôžičke na účely príspevkov na 
financovanie jadrových elektrární (Ú. v. ES 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) S cieľom plniť politické záväzky 
Únie týkajúce sa zmeny klímy, 
obnoviteľných zdrojov energie 
a efektívneho využívania zdrojov by sa na 
investície relevantné pre tieto odvetvia 
malo venovať najmenej 50 % finančných 
prostriedkov pridelených na základe 
záruky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov 
a migračnej krízy a príčin jej vzniku. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov a hlavných 
príčin vzniku migrácie, ako sú chudoba a 
nerovnosť. Zosúladenie zásady 
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s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané
potreby, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

predvídateľnosti s potrebou rýchlej reakcie 
na potreby, ktoré nie sú zahrnuté v 
cieľoch stanovených v rámci tohto 
nariadenia, teda znamená prispôsobenie 
finančnej implementácie programov. 
S cieľom zvýšiť schopnosť EÚ reagovať na 
potreby, na ktoré sa nevzťahuje toto 
nariadenie, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa vopred stanovená suma mala 
ponechať nevyčlenená ako rezerva na 
vznikajúce výzvy a priority. Mala by sa 
mobilizovať v súlade s postupmi 
stanovenými v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov 
a migračnej krízy a príčin jej vzniku. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov a vplyvu 
zvyšujúceho sa počtu vysídlených osôb na 
celom svete najmä na rozvojové krajiny. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.



AM\1172161SK.docx 125/166 PE632.090v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov 
a migračnej krízy a príčin jej vzniku. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc z úspešných
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov 
a dôsledkov väčšieho počtu ľudí 
postihnutých globálnym vysídľovaním. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc zo skúseností 
Európskeho rozvojového fondu (ERF), by 
sa mala ponechať nevyčlenená suma ako 
rezerva na vznikajúce výzvy a priority. 
Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 

(39) Vzhľadom na uvedené zemepisné 
oblasti sa vonkajšie činnosti často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
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prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov 
a migračnej krízy a príčin jej vzniku. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov 
a migračnej krízy a príčin jej vzniku. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Opatrenia v oblastiach boja proti 
terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, 
kybernetickej bezpečnosti a budovaniu 
vojenských kapacít vojenských aktérov v 
tretích krajinách, ako je budovanie 
kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja 
(CBSD), je potrebné plánovať a 
vykonávať v prísnom súlade s 
medzinárodným humanitárnym právom a 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv, aby sa predišlo porušeniu 
týchto povinností a narušeniu bezpečnosti 
a poškodeniu povesti Únie ako 
dôveryhodného presadzovateľa 
medzinárodného práva a medzinárodného 
systému založeného na pravidlách. Je 
nevyhnutné, aby sa rozsiahle a 
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systematicky uplatňovali usmernenia 
uvedené v dokumente Operational 
Human Rights Guidance for EU external 
cooperation actions addressing Terrorism, 
Organised Crime and Cybersecurity. 
Integrating the Rights-Based Approach 
(Operačné usmernenia v oblasti ľudských 
práv pre akcie vonkajšej spolupráce EÚ 
zamerané na terorizmus, organizovanú 
trestnú činnosť a počítačovú bezpečnosť. 
Integrácia prístupu založeného na 
právach) na už uvedené politiky. Tieto 
usmernenia majú osobitný význam, 
pokiaľ ide o predchádzanie mučeniu a 
inému krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu a 
rešpektovanie spravodlivého procesu 
vrátane prezumpcie neviny, práva na 
spravodlivý proces a práva na obhajobu. 
Opatrenia v uvedených oblastiach politiky 
sprevádzajú aj primerané postupy 
posúdenia, monitorovania a hodnotenia 
rizika. Je nevyhnutné dôsledne 
monitorovať vykonávanie opatrení a 
pravidelne a verejne o nich informovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom zvýšiť zodpovednosť 
partnerských krajín za ich rozvojové 
procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci 
by Únia v prípade potreby mala 
podporovať využívanie vlastných inštitúcií 
partnerských krajín a systémov a postupov 
partnerských krajín pre všetky aspekty 
projektového cyklu pre spoluprácu.

(42) S cieľom zvýšiť zodpovednosť 
partnerských krajín za ich rozvojové 
procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci 
by Únia v prípade potreby mala 
podporovať využívanie vlastných inštitúcií 
partnerských krajín a systémov a postupov 
partnerských krajín pre všetky aspekty 
projektového cyklu pre spoluprácu. EÚ by 
mala poskytovať aj programy odbornej 
prípravy o tom, ako požiadať štátnych 
zamestnancov miestnych orgánov a 
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organizácie občianskej spoločnosti 
o financovanie zo strany EÚ, aby im 
pomohla zvýšiť oprávnenosť a účinnosť 
ich projektov. Tieto programy by sa mali 
uskutočňovať v príslušných krajinách, 
mali by byť dostupné v jazyku krajiny a 
dopĺňať tak programy diaľkového 
vzdelávania, ktoré boli tiež vytvorené, aby 
sa zabezpečila cielená odborná príprava 
zodpovedajúca potrebám tejto krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom zvýšiť zodpovednosť 
partnerských krajín za ich rozvojové 
procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci 
by Únia v prípade potreby mala 
podporovať využívanie vlastných inštitúcií 
partnerských krajín a systémov a postupov 
partnerských krajín pre všetky aspekty 
projektového cyklu pre spoluprácu.

(42) S cieľom zvýšiť demokratickú
zodpovednosť partnerských krajín za ich 
rozvojové procesy a udržateľnosť 
vonkajšej pomoci by Únia v prípade 
potreby mala podporovať využívanie 
vlastných inštitúcií a zdrojov partnerských 
krajín a systémov a postupov partnerských 
krajín pre všetky aspekty projektového 
cyklu pre spoluprácu pri súčasnom 
zabezpečení miestnych zdrojov 
a odborných znalostí a úplnom zapojení 
miestnych orgánov a občianskej 
spoločnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 561
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(42) S cieľom zvýšiť zodpovednosť 
partnerských krajín za ich rozvojové 
procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci 
by Únia v prípade potreby mala 
podporovať využívanie vlastných inštitúcií 
partnerských krajín a systémov a postupov 
partnerských krajín pre všetky aspekty 
projektového cyklu pre spoluprácu.

(42) S cieľom zvýšiť zodpovednosť 
partnerských krajín za ich rozvojové 
procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci 
by Únia v prípade potreby mala 
podporovať využívanie vlastných inštitúcií 
partnerských krajín, pokiaľ ide o
demokratické inštitúcie, a systémov 
a postupov partnerských krajín pre všetky 
aspekty projektového cyklu pre spoluprácu.

Or. it

Odôvodnenie

Malo by sa podporovať využívanie inštitúcií, pokiaľ sa nachádzame v kontexte, v ktorom 
existuje právny štát.

Pozmeňujúci návrh 562
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom zvýšiť zodpovednosť 
partnerských krajín za ich rozvojové 
procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci 
by Únia v prípade potreby mala 
podporovať využívanie vlastných inštitúcií 
partnerských krajín a systémov a postupov 
partnerských krajín pre všetky aspekty 
projektového cyklu pre spoluprácu.

(42) S cieľom zvýšiť zodpovednosť 
partnerských krajín za ich rozvojové 
procesy a udržateľnosť vonkajšej pomoci 
by Únia v prípade potreby, a keď je to 
možné, mala podporovať využívanie 
vlastných demokratických inštitúcií 
partnerských krajín a zodpovedných 
systémov a postupov partnerských krajín 
pre všetky aspekty projektového cyklu pre 
spoluprácu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Eduard Kukan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(48) Odkazy na nástroje Únie uvedené v 
článku 9 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ79, 
ktoré sa nahrádzajú týmto nariadením, by 
sa mali chápať ako odkazy na toto 
nariadenie a Komisia by mala zabezpečiť, 
aby sa toto nariadenie vykonávalo v súlade 
s úlohou ESVČ, ako sa stanovuje v tomto 
rozhodnutí.

(48) Odkazy na nástroje Únie uvedené v 
článku 9 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ79, 
ktoré sa nahrádzajú týmto nariadením, by 
sa mali chápať ako odkazy na toto 
nariadenie a Komisia by mala zabezpečiť, 
aby sa toto nariadenie vykonávalo v súlade 
s úlohou a právomocami ESVČ, ako sa 
stanovuje v tomto rozhodnutí.

_________________ _________________

79 Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ 
z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. 
v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

79 Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ 
z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. 
v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Odkazy na nástroje Únie uvedené v 
článku 9 rozhodnutia Rady 
2010/427/EÚ79, ktoré sa nahrádzajú týmto 
nariadením, by sa mali chápať ako 
odkazy na toto nariadenie a Komisia by 
mala zabezpečiť, aby sa toto nariadenie 
vykonávalo v súlade s úlohou ESVČ, ako 
sa stanovuje v tomto rozhodnutí.

(48) Vysoká predstaviteľka Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
(ďalej len „vysoká predstaviteľka“) by 
mala zabezpečiť celkovú politickú 
koordináciu vonkajšej činnosti Únie a 
zabezpečiť jednotnosť, súlad a účinnosť 
vonkajšej činnosti Únie, najmä 
prostredníctvom tohto nariadenia.

_________________

79 Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ 
z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní 
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 
(Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
v mene skupiny ECR
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa ním zriaďuje Európsky fond 
pre udržateľný rozvoj plus (ďalej len 
„EFSD+“) a záruka pre vonkajšiu činnosť.

Okrem toho sa ním zriaďuje Európsky fond 
pre udržateľný rozvoj plus (ďalej len 
„EFSD+“), záruka pre vonkajšiu činnosť 
a obnovený mandát na poskytovanie 
vonkajších úverov plus (ELM+).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) „rámec programovania“ sú 
tematické alebo geografické rámce, 
prostredníctvom ktorých sa ciele politík 
premietnu z politického rámca do 
(viacročných) programov. Rámec 
programovania môže pozostávať zo 
stratégií pre krajiny, stratégií pre viaceré 
krajiny, z regionálnych a 
nadregionálnych stratégií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „program pre krajinu“ je 
orientačný program vzťahujúci sa na 
jednu krajinu;

1. „stratégia pre krajinu“ je 
orientačná stratégia vzťahujúca sa na 
jednu krajinu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „program pre viaceré krajiny“ je 
orientačný program vzťahujúci sa na viac 
ako jednu krajinu;

2. „stratégia pre viaceré krajiny“ je 
orientačná stratégia vzťahujúca sa na viac 
ako jednu krajinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „regionálny program“ je 
orientačný program pre viaceré krajiny, 
ktorý sa vzťahuje na viac ako jednu tretiu 
krajinu v rámci rovnakej geografickej 
oblasti stanovenej v článku 4 ods. 2;

4. „regionálna stratégia“ je 
orientačná stratégia pre viaceré krajiny, 
ktorá sa vzťahuje na viac ako jednu tretiu 
krajinu v rámci rovnakej geografickej 
oblasti stanovenej v článku 4 ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „nadregionálny program“ je 
orientačný program pre viaceré krajiny, 
ktorý sa vzťahuje na viac ako jednu tretiu 

5. „nadregionálna stratégia“ je 
orientačná stratégia pre viaceré krajiny, 
ktorá sa vzťahuje na viac ako jednu tretiu 
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krajinu z rôznych oblastí stanovených 
v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia;

krajinu z rôznych oblastí stanovených 
v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „nadregionálny program“ je 
orientačný program pre viaceré krajiny, 
ktorý sa vzťahuje na viac ako jednu tretiu 
krajinu z rôznych oblastí stanovených 
v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia;

5. „nadregionálna stratégia“ je 
orientačná stratégia pre viaceré krajiny, 
ktorá sa vzťahuje na viac ako jednu tretiu 
krajinu z rôznych oblastí stanovených 
v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „občianska spoločnosť“ zahŕňa 
všetky typy jednotlivcov alebo skupín, 
ktoré sú nezávislé od štátu vrátane MVO, 
univerzít, súkromného sektora, odborov, 
ako aj obhajcov ľudských práv, ako sa 
vymedzujú v Deklarácii OSN o práve 
a zodpovednosti jednotlivcov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 573
Eduard Kukan

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „prispievateľ“ je členský štát, 
medzinárodná finančná inštitúcia alebo 
verejná inštitúcia členského štátu, verejná 
agentúra alebo iné subjekty, ktoré do 
spoločného rezervného fondu prispievajú 
hotovosťou alebo zárukami.

8. „prispievateľ“ je členský štát, 
medzinárodná finančná inštitúcia alebo 
verejná inštitúcia členského štátu, verejná 
agentúra alebo iné verejné či súkromné 
subjekty, ktoré do spoločného rezervného 
fondu prispievajú hotovosťou alebo 
zárukami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Eduard Kukan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. „doplnkovosť“ je zásada, ktorou 
sa zabezpečí, aby záruka pre vonkajšiu 
činnosť podporovala prispievanie 
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 
takisto 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 operácie v rámci záruky 
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 majú obyčajne 
vyšší rizikový profil v porovnaní 
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s portfóliom investícií podporovaných 
oprávnenými protistranami v rámci ich 
bežných investičných politík bez záruky 
pre vonkajšiu činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. „doplnkovosť“ je zásada, ktorou 
sa zabezpečí, že podpora vo forme záruky 
EFSD+ nemôže mať za cieľ nahradiť 
podporu členského štátu, súkromné 
financovanie alebo inú finančnú 
intervenciu Únie a že svojím zameraním 
rieši zlyhania trhu a vyhýba sa vytláčaniu 
iných verejných alebo súkromných 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. „chudoba“ znamená všetky 
oblasti, v ktorých sú ľudia bez rozdielu 
pohlavia v núdzi a vnímaní ako 
nespôsobilí v rôznych spoločnostiach a 
miestnych súvislostiach. Hlavné rozmery 
chudoby zahŕňajú ekonomické, ľudské, 
politické, sociálno-kultúrne a ochranné 
spôsobilosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. „zohľadňovanie rodového 
aspektu“ znamená konať s cieľom 
porozumieť a zohľadniť spoločenské a 
kultúrne faktory spojené s rodovo 
motivovaným vylúčením a diskrimináciou 
v najrôznejších oblastiach verejného a 
súkromného života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8c. „organizácie občianskej 
spoločnosti“ sú všetky neštátne, neziskové, 
nestranné a nenásilné štruktúry, 
prostredníctvom ktorých sa ľudia snažia 
napĺňať spoločné ciele a ideály, či už 
politické, kultúrne, sociálne alebo 
hospodárske. Tieto štruktúry pôsobia na 
miestnej, vnútroštátnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni a zahŕňajú 
mestské aj vidiecke, formálne aj 
neformálne organizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8d. „vnímavosť voči konfliktom“ je 
konanie s vedomím, že pri akejkoľvek 
iniciatíve uskutočnenej v prostredí 
zasiahnutom konfliktom dôjde k jej 
interakcii s týmto konfliktom a že takáto 
interakcia bude mať dôsledky, ktoré môžu 
mať pozitívne alebo negatívne účinky. 
Vnímavosť voči konfliktom znamená, že 
EÚ vyvinie maximálne úsilie, aby jej 
činnosti (politické, vonkajšia činnosť) 
nemali negatívny vplyv a maximalizovali 
pozitívny vplyv na dynamiku konfliktov, 
čím prispejú k predchádzaniu konfliktom, 
štrukturálnej stabilite a budovaniu mieru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8e. „doplnkovosť“ v súvislosti s 
EFSD+ odkazuje na zásadu, ktorou sa 
zabezpečí, že podpora nemôže mať za cieľ 
nahradiť podporu členského štátu, 
súkromné financovanie alebo inú 
finančnú intervenciu Únie a že svojím 
zameraním rieši zlyhania trhu a vyhýba sa 
vytláčaniu iných verejných alebo 
súkromných investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Jean-Luc Schaffhauser
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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 podporovať členské štáty pri 
ich činnosti na celom svete v záujme 
sledovania cieľov a zásad obsiahnutých 
v Charte OSN.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 základných 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
a článku 11 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pričom sa dodržiava 
politický rámec pre rozvojovú spoluprácu 
EÚ, ako sa stanovuje v článku 208 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Dosiahnutie cieľov Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj a vykonávanie 
Parížskej dohody o zmene klímy 
predstavujú ústredný cieľ tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Marietje Schaake
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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 poskytovanie finančného 
rámca na umožnenie podpory a 
presadzovania hodnôt a záujmov Únie na 
celom svete v súlade s cieľmi a so 
zásadami vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovuje v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii, 
vrátane rešpektovania základných práv a 
zásad, ako aj ochrany a presadzovania 
ľudských práv, demokracie a zásad 
právneho štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 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 článkoch 207, 208 a212 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 585
Eduard Kukan

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Poskytovanie finančných 
prostriedkov podľa tohto nariadenia je v 
súlade s týmito hodnotami a zásadami, 
ako aj so záväzkami Únie podľa 
medzinárodného práva, pričom sa 
zohľadňujú príslušné politiky a pozície 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) rozvíjať osobitné posilnené vzťahy 
s krajinami vo východnom a v južnom 
susedstve EÚ, ktoré sú založené na 
spolupráci, mieri a bezpečnosti, vzájomnej 
zodpovednosti a spoločnom zväzku k 
všeobecným hodnotám demokracie, 
právneho štátu a dodržiavaniu ľudských 
práv, sociálno-ekonomickej integrácii, 
ochrane životného prostredia a 
opatreniam v oblasti zmeny klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať a posilňovať dialóg 
a spoluprácu s tretími krajinami a regiónmi 
v susedstve, subsaharskej Afrike, Ázii 

a) podporovať a posilňovať dialóg a 
spoluprácu s tretími krajinami a regiónmi v 
susedstve, subsaharskej Afrike, Ázii a 
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a Tichomorí a Severnej a Južnej Amerike 
a Karibiku;

Tichomorí a Severnej a Južnej Amerike 
a Karibiku, a to s cieľom dosiahnuť 
environmentálne udržateľný rozvoj, 
odstrániť chudobu a bojovať proti 
nerovnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať a posilňovať dialóg 
a spoluprácu s tretími krajinami a regiónmi 
v susedstve, subsaharskej Afrike, Ázii 
a Tichomorí a Severnej a Južnej Amerike 
a Karibiku;

a) podporovať, posilňovať dialóg 
a spoluprácu a umožňovať sociálny a 
hospodársky rozvoj s tretími krajinami 
a regiónmi v susedstve, subsaharskej 
Afrike, Ázii a Tichomorí a Severnej 
a Južnej Amerike a Karibiku a 
presadzovať tam ľudské práva, 
demokraciu a zásadu právneho štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) znižovať a z dlhodobého hľadiska 
odstraňovať chudobu, najmä v najmenej 
rozvinutých krajinách; dosahovať 
medzinárodné záväzky a ciele, ktoré Únia 
schválila, najmä v Agende 2030, cieľoch 
trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej 
dohode;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) usilovať sa o odstránenie chudoby, 
najmä v najmenej rozvinutých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) na globálnej úrovni upevňovať 
stabilitu a mier a riešiť iné globálne výzvy
v súlade so zásadou nezasahovania 
obsiahnutou v článku 2 Charty OSN;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 592
Lola Sánchez Caldentey

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 

b) na globálnej úrovni podporovať 
organizácie občianskej spoločnosti a 
miestne orgány, ďalšiu stabilitu a mier, 
predchádzať konfliktom a podporovať 
spravodlivé a inkluzívne spoločnosti a 
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a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

riešiť iné globálne a regionálne výzvy, ako 
aj potreby a výzvy v oblasti zahraničnej 
politiky, ako sa vymedzuje v prílohe III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát, 
ľudské práva a rodovú rovnosť, 
podporovať organizácie občianskej 
spoločnosti vrátane tých, ktoré bránia 
práva žien, a presadzovať 
multilateralizmus, budovať mier, 
predchádzať konfliktom a podporovať 
spravodlivé a inkluzívne spoločnosti
a riešiť iné globálne výzvy vrátane boja 
proti zmene klímy a zhoršovaniu 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) na globálnej, regionálnej, 
vnútroštátnej aj bilaterálnej úrovni 
upevňovať, podporovať, chrániť 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva a podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, v prípade potreby 
bez predchádzajúceho súhlasu vlád alebo 
orgánov verejnej správy, presadzovať 
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multilateralizmus, medzinárodnú 
spravodlivosť a zodpovednosť, 
presadzovať stabilitu a mier a riešiť iné 
globálne výzvy vrátane zmeny klímy a 
zmenšujúceho sa priestoru pre občiansku 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Eduard Kukan

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti a miestne orgány, 
predchádzať konfliktom a presadzovať 
ďalšiu stabilitu a mier a riešiť iné globálne 
a regionálne výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility, podporovať trvalo 
udržateľný, inkluzívny hospodársky 
a sociálny rozvoj prospešný pre všetkých

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 597
Renaud Muselier

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti a budovanie 
kapacít miestnych a regionálnych 
orgánov, ďalšiu stabilitu a mier a riešiť iné 
globálne výzvy vrátane migrácie 
a mobility;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) na globálnej úrovni upevňovať 
a presadzovať demokraciu, právny štát 
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
umožnenia riadenej a bezpečnej migrácie 
a mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) znižovať a z dlhodobého hľadiska 
odstraňovať chudobu, najmä v najmenej 
rozvinutých krajinách; plniť 
medzinárodné záväzky a ciele, ktoré Únia 
schválila, najmä v Agende 2030, cieľoch 
trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej 
dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Kati Piri

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podporovať ochranu 
a uplatňovanie práv žien a dievčat vrátane 
hospodárskych, pracovných a sociálnych 
práv, a reprodukčného a sexuálneho 
zdravia a práv, a to aj prostredníctvom 
komplexného sexuálneho vzdelávania; 
uznávať a oceniť neplatenú starostlivosť 
a prácu v domácnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) presadzovať ľudské práva, 
demokraciu, dobrú správu vecí verejných 
a právny štát, a to aj pri najnáročnejších 
okolnostiach a v naliehavých situáciách v 
partnerstve s občianskou spoločnosťou 
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vrátane ochrancov ľudských práv na 
celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) snažiť sa o rozvojovú spoluprácu s 
partnerskými krajinami s cieľom 
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, 
odstrániť chudobu a bojovať proti 
nerovnostiam, ako sa zdôrazňuje v 
cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a v 
Agende 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Eleni Theocharous

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) reagovať rýchlo na: krízovésituácie, 
nestabilitu a konflikty; výzvy v oblasti 
odolnosti a prepojenie humanitárnej 
pomoci a rozvojovej činnosti a potreby 
a priority zahraničnej politiky.

c) reagovať rýchlo na: krízovésituácie, 
a to buď prírodné, alebo spôsobené 
človekom, nestabilitu, porušenia ľudských 
práv a konflikty; výzvy v oblasti odolnosti 
a prepojenie humanitárnej pomoci a 
rozvojovej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Jean-Luc Schaffhauser
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) reagovať rýchlo na: krízové 
situácie, nestabilitu a konflikty; výzvy 
v oblasti odolnosti a prepojenie 
humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti
a potreby a priority zahraničnej politiky.

c) reagovať rýchlo na: krízové 
situácie, nestabilitu a konflikty; výzvy 
v oblasti odolnosti a prepojenie 
humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) reagovať rýchlo na: krízovésituácie, 
nestabilitu a konflikty; výzvy v oblasti 
odolnosti a prepojenie humanitárnej 
pomoci a rozvojovej činnosti a potreby 
a priority zahraničnej politiky.

c) reagovať rýchlo na: krízovésituácie, 
nestabilitu a konflikty; výzvy v oblasti 
odolnosti a prepojenie humanitárnej 
pomoci a rozvojovej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) reagovať rýchlo na: krízovésituácie, 
nestabilitu a konflikty; výzvy v oblasti 
odolnosti a prepojenie humanitárnej 
pomoci a rozvojovej činnosti a potreby 
a priority zahraničnej politiky.

c) reagovať rýchlo na: krízovésituácie, 
nestabilitu a konflikty; výzvy v oblasti 
odolnosti a prepojenie humanitárnej 
pomoci a rozvojovej činnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Mechanizmus rýchlej reakcie sa musí jasne spájať s mimoriadnymi a výnimočnými situáciami 
a musí súvisieť s núdzovými a konfliktnými situáciami. Pridané slovné spojenie „potreby 
a priority zahraničnej politiky“ je nejasné a rozširuje rozsah pôsobnosti tohto mechanizmu na 
takmer každú situáciu, v ktorej ide o záujem EÚ, v dôsledku čoho by tento mechanizmus bolo 
možné uplatniť takmer v každej situácií.

Pozmeňujúci návrh 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podporovať kvalitné a inkluzívne 
vzdelávanie, ktoré je kľúčovým faktorom 
pre dosiahnutie cieľov v oblasti rozvoja a 
medzinárodnej spolupráce, a to 
znižovaním nerovností a chudoby, 
posilňovaním postavenia ľudí, aby mohli 
žiť zdravý a udržateľný život, a 
podporovaním tolerancie a znalostí s 
cieľom vybudovať pokojnejšie 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podporovať trvalo udržateľný 
rozvoj rozvojových krajín z 
hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska s cieľom 
odstrániť chudobu a zmierniť nerovnosti 
v súlade s cieľmi OSN pre trvalo 
udržateľný rozvoj;
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Or. it

Odôvodnenie

Medzi konkrétnymi cieľmi je nevyhnutné spomenúť ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 609
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

usilovať sa o odstránenie chudoby, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Urmas Paet

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Snažiť sa o rozvojovú spoluprácu s 
partnerskými krajinami s cieľom 
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, ako 
sa zdôrazňuje v cieľoch trvalo 
udržateľného rozvoja a v Agende 2030, 
bojovať proti nerovnostiam a odstrániť 
chudobu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Urmas Paet

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Najmenej 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci poskytovanej podľa 
tohto nariadenia v rámci všetkých 
programov, geografických a tematických, 
každoročne a počas trvania jeho akcií by 
sa malo obmedziť z hľadiska účelu na 
sociálne začlenenie a ľudský rozvoj s 
cieľom podporiť a posilniť poskytovanie 
základných sociálnych služieb, ako je 
zdravotníctvo vrátane výživy, vzdelávanie 
a sociálna ochrana, a to najmä najviac 
marginalizovaným osobám s dôrazom na 
ženy a deti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

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 95 % výdavkov v rámci 
tohto nariadenia musí spĺňať kritériá pre 
oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené 
Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj. Týmto nariadením sa prispieva 
ku kolektívnemu cieľu, ktorým je 
dosiahnuť 0,20 % hrubého národného 
dôchodku Únie pre najmenej rozvinuté 
krajiny a 0,7 % hrubého národného 
dôchodku Únie v oblasti oficiálnej 
rozvojovej pomoci v časovom rámci 
trvania Agendy 2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

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 614
Eduard Kukan

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

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 90 % 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 615
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

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 92 % výdavkov v rámci 
tohto nariadenia musí spĺňať kritériá pre 
oficiálnu rozvojovú pomoc stanovené 
Výborom pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj. Najmenej 40 % z týchto 
výdavkov je určených pre najmenej 
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rozvinuté krajiny vymedzené 
Hospodárskou a sociálnou radou OSN.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Najmenej 85 % geografických a 
tematických programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci 
poskytovanej podľa tohto nariadenia má 
ako hlavný alebo významný cieľ rodovú 
rovnosť a práva a posilnenie postavenia 
žien a dievčat, každoročne a počas trvania 
jeho akcií. Okrem toho 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci poskytovanej na 
základe tohto nariadenia, a to v rámci 
všetkých programov, geografických a 
tematických, má ako hlavný cieľ rodovú 
rovnosť a práva a posilnenie postavenia 
žien a dievčat.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Najmenej 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci poskytovanej podľa 
tohto nariadenia v rámci všetkých 
programov, geografických a tematických, 
sa každoročne a počas trvania jeho akcií 
obmedzí z hľadiska účelu na sociálne 
začlenenie a ľudský rozvoj s cieľom 
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podporiť a posilniť poskytovanie 
základných sociálnych služieb, ako je 
zdravotníctvo vrátane výživy, vzdelávanie 
a sociálna ochrana, a to najmä najviac 
marginalizovaným osobám vrátane žien a 
detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Najmenej 85 % geografických a 
tematických programov financovaných 
z oficiálnej rozvojovej pomoci 
poskytovanej podľa tohto nariadenia má 
ako hlavný alebo významný cieľ rodovú 
rovnosť a práva a posilnenie postavenia 
žien a dievčat. Okrem toho 20 % oficiálnej
rozvojovej pomoci poskytovanej na 
základe tohto nariadenia, a to v rámci 
všetkých programov, geografických a 
tematických, má ako hlavný cieľ rodovú 
rovnosť a práva a posilnenie postavenia 
žien a dievčat.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Najmenej 10 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci poskytovanej podľa 
tohto nariadenia sa venuje na podporu 
kvalitného inkluzívneho vzdelávania. 
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V hodnotení v polovici trvania uvedenom 
v článku 32 sa skúma možný finančný 
vývoj do roku 2027, aby sa do roku 2030 
dosiahla hodnota 15 %. Polovica tejto 
sumy sa použije na základné vzdelávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Najmenej 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci poskytovanej podľa 
tohto nariadenia v rámci všetkých 
programov, geografických a tematických, 
sa každoročne a počas trvania jeho akcií 
obmedzí z hľadiska účelu na sociálne 
začlenenie a ľudský rozvoj s cieľom 
podporiť a posilniť poskytovanie 
základných sociálnych služieb, ako je 
zdravotníctvo vrátane výživy, vzdelávanie 
a sociálna ochrana, a to najmä najviac 
marginalizovaným osobám vrátane žien a 
detí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Mirja Vehkaperä

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Najmenej 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci poskytovanej podľa 
tohto nariadenia v rámci všetkých 
programov by malo prispieť k sociálnemu 
začleneniu a ľudskému rozvoju so 
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zameraním na základné sociálne služby, 
najmä zdravotníctvo a vzdelávanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Financovanie zo strany Únie na 
základe tohto nariadenia sa implementuje
prostredníctvom:

1. Financovanie zo strany Únie na 
základe tohto nariadenia sa programuje
prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Financovanie zo strany Únie na 
základe tohto nariadenia sa implementuje
prostredníctvom:

1. Financovanie zo strany Únie na 
základe tohto nariadenia sa uplatňuje
prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 624
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) geografických programov; a) (viacročných) rámcov 
geografického programovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tematických programov; b) (viacročných) rámcov tematického 
programovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Akcie implementované v rámci týchto 
programov sa spájajú s plnením cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Geografické programy zahŕňajú 
spoluprácu na úrovni jednotlivých krajín 
a viacerých krajín v týchto oblastiach:

Štyri (viacročné) rámce geografického 
programovania sa stanovia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
a zahŕňajú spoluprácu na úrovni 
jednotlivých krajín a viacerých krajín 
v týchto oblastiach:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Ázia a Tichomorie; c) Ázia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Tichomorie

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné zachovať osobitný pojem „Tichomorie“ s cieľom stanoviť osobitné financovanie 
pre tento región, ktorý je súčasťou krajín AKT a rokovaní „nasledujúcich po Dohode 
z Cotonou“.

Pozmeňujúci návrh 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Severná a Južná Amerika
a Karibik.

d) Severná a Južná Amerika.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Karibik

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné zachovať osobitný pojem „Karibik“ s cieľom stanoviť osobitné financovanie pre 
tento región, ktorý je súčasťou krajín AKT a rokovaní „nasledujúcich po Dohode z Cotonou“.

Pozmeňujúci návrh 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Geografické programy sa môžu vzťahovať 
na všetky tretie krajiny okrem 
kandidátskych krajín a potenciálnych 
kandidátskych krajín vymedzených v 
nariadení (EÚ) …/…80 (IPA) a zámorské 
krajiny a územia vymedzené v rozhodnutí 
Rady …/… (EÚ).

Geografické programy sa môžu vzťahovať 
na všetky tretie krajiny okrem 
kandidátskych krajín a potenciálnych 
kandidátskych krajín vymedzených v 
nariadení (EÚ) …/…80 (IPA) a zámorské 
krajiny a územia vymedzené v rozhodnutí 
Rady …/… (EÚ). Mali by sa vytvoriť 
geografické programy kontinentálneho 
alebo nadregionálneho rozsahu.

_________________ _________________

80 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L).

80 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V riadne odôvodnených prípadoch však 
na základe reciprocity a proporcionality 
môžu geografické programy pomôcť 
partnerským krajinám a regiónom 
posilniť ich spoluprácu so susednými 
najvzdialenejšími regiónmi uvedenými 
v článku 349 ZFEÚ a so zámorskými 
krajinami a územiami, na ktoré sa 
vzťahuje rozhodnutie Rady o ZKÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 634
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tematické programy zahŕňajú akcie 
spojené s plnením cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja na globálnej úrovni 
v týchto oblastiach:

Rámce tematického programovania sa 
stanovia prostredníctvom delegovaného 
aktu a zahŕňajú akcie spojené s plnením 
cieľov a zásad vonkajšej činnosti EÚ, ako 
sa stanovuje v článku 3 ods. 5, v článku 8 
a v článku 21 Zmluvy o Európskej únii 
vrátane rešpektovania základných práv a 
zásad, ochrany a presadzovania ľudských 
práv, demokracie a zásad právneho štátu, 
ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja 
na globálnej úrovni. Akcie sa zoskupia 
okrem iného pod týmito názvami:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ľudské práva a demokracia; vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Táto neurčitá formulácia je zámienkou na akékoľvek zásahy pod rúškom dobrých úmyslov.

Pozmeňujúci návrh 636
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ľudské práva a demokracia; a) ľudské práva, demokracia, právny 
štát a základné slobody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) rodová rovnosť a posilnenie 
postavenia žien a dievčat;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) organizácie občianskej 
spoločnosti;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Koncept občianskej spoločnosti slúži na obchádzanie štátov a na vnášanie cudzích zásahov do 
vnútornej politiky krajín.

Pozmeňujúci návrh 639
Renaud Muselier

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) organizácie občianskej spoločnosti; b) organizácie občianskej spoločnosti
a miestne a regionálne orgány;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) stabilita a mier; c) budovanie mieru, predchádzanie 
konfliktom a stabilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) stabilita a mier; c) stabilita, mier a medzinárodná 
spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tematické programy sa môžu vzťahovať 
na všetky tretie krajiny, ako aj zámorské 
krajiny a územia, ktoré sú vymedzené
v rozhodnutí Rady …/… (EÚ).

Tematické programy sa môžu vzťahovať 
na všetky tretie krajiny.
Zámorské krajiny a územia majú plný 
prístup k tematickým programom, ako sa 
stanovuje v rozhodnutí Rady …/… (EÚ).
Ich efektívna účasť sa musí zabezpečiť 
s ohľadom na ich špecifiká a osobitné 
výzvy, ktorým čelia

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k stabilite a predchádzaniu 
konfliktom v naliehavých situáciách, 
vznikajúcich krízach, krízach a po kríze;

a) prispieť k mieru, stabilite 
a predchádzaniu konfliktom v naliehavých 
situáciách, vznikajúcich krízach, krízach 
a po kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Renaud Muselier
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispieť k posilneniu odolnosti 
štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov 
a k prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti;

b) prispieť k posilneniu odolnosti 
štátov regiónov, obcí a miest, spoločností, 
komunít a jednotlivcov a k prepojeniu 
humanitárnej pomoci a rozvojovej činnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 645
Urmas Paet

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispieť k posilneniu odolnosti 
štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov 
a k prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti;

b) prispieť k posilneniu odolnosti 
štátov, spoločností, komunít, detí
a jednotlivcov a k prepojeniu humanitárnej 
pomoci a rozvojovej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
Marietje Schaake

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispieť k posilneniu odolnosti 
štátov, spoločností, komunít a jednotlivcov 
a k prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti;

b) prispieť k posilneniu odolnosti 
štátov, spoločností, komunít, detí
a jednotlivcov a k prepojeniu humanitárnej 
pomoci a rozvojovej činnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 647
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešiť potreby a priority 
zahraničnej politiky.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešiť potreby a priority 
zahraničnej politiky.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešiť potreby a priority 
zahraničnej politiky.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Mechanizmus rýchlej reakcie sa musí jasne spájať s mimoriadnymi a výnimočnými situáciami 
a musí súvisieť s núdzovými a konfliktnými situáciami. Písmeno c) rozširuje rozsah pôsobnosti 
tohto mechanizmu na takmer každú situáciu, v ktorej ide o záujem EÚ, v dôsledku čoho by 
tento mechanizmus bolo možné uplatniť takmer v každej situácií.
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Pozmeňujúci návrh 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti rýchlej reakcie sa môžu 
vzťahovať na všetky tretie krajiny, ako aj 
zámorské krajiny a územia, ktoré sú 
vymedzené v rozhodnutí Rady …/… (EÚ).

Činnosti rýchlej reakcie sa môžu 
vzťahovať na všetky tretie krajiny.
Zámorské krajiny a územia majú plný 
prístup k činnostiam rýchlej reakcie, ako 
sa stanovuje v rozhodnutí Rady …/… 
(EÚ).

Or. fr
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