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Pozmeňujúci návrh 1
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 49 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) sa stanovuje, že každý 
európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, 
demokracie, rovnosti, právneho štátu a 
rešpektovania ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám a zaväzuje sa 
tieto hodnoty podporovať, môže požiadať o 
členstvo v Únii. Európsky štát, ktorý 
požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže stať 
členom, len keď sa potvrdí, že spĺňa 
kritériá členstva stanovené na zasadnutí
Európskej rady v Kodani v júni 1993 
(ďalej len „kodanské kritériá“), a za 
predpokladu, že Únia má kapacitu 
integrovať nového člena. Kodanské kritériá 
sa týkajú stability inštitúcií zaručujúcich 
demokraciu, právny štát, ľudské práva a 
rešpektovanie a ochranu menšín, existenciu 
fungujúceho trhového hospodárstva, 
schopnosť zvládať konkurenčný tlak a 
trhové sily v Únii a schopnosť vziať na 
seba nielen práva, ale aj povinnosti 
vyplývajúce zo zmlúv vrátane dodržiavania 
cieľov politickej, hospodárskej a menovej 
únie.

3) V článku 49 Zmluvy o Európskej 
únii (Zmluvy o EÚ) sa stanovuje, že každý 
európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, 
demokracie, rovnosti, právneho štátu 
a rešpektovania ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám a zaväzuje sa 
tieto hodnoty podporovať, môže požiadať 
o členstvo v Únii. Európsky štát, ktorý 
požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže stať 
členom, len keď sa potvrdí, že spĺňa 
kritériá členstva stanovené na zasadnutí 
Európskej rady v Kodani v júni 1993 
(ďalej len „kodanské kritériá“), a za 
predpokladu, že Únia má kapacitu 
integrovať nového člena. Kodanské kritériá 
sa týkajú stability inštitúcií zaručujúcich 
demokraciu, právny štát, ľudské práva 
a rešpektovanie a ochranu menšín, 
existenciu fungujúceho trhového 
hospodárstva, schopnosť zvládať 
konkurenčný tlak a trhové sily v Únii 
a schopnosť vziať na seba nielen práva, ale 
aj povinnosti vyplývajúce zo zmlúv vrátane 
dodržiavania cieľov politickej, 
hospodárskej a menovej únie. Treba však 
poznamenať, že tieto povinnosti nekončia 
dňom pristúpenia, a krajiny, ktoré boli 
prijaté do Európskej únie a nedodržiavajú 
uvedené hodnoty, môžu byť odsúdené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 49 Zmluvy o Európskej 
únii (ZEÚ) sa stanovuje, že každý 
európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, 
demokracie, rovnosti, právneho štátu a 
rešpektovania ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám a zaväzuje sa 
tieto hodnoty podporovať, môže požiadať o 
členstvo v Únii. Európsky štát, ktorý 
požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže stať 
členom, len keď sa potvrdí, že spĺňa 
kritériá členstva stanovené na zasadnutí 
Európskej rady v Kodani v júni 1993 
(ďalej len „kodanské kritériá“), a za 
predpokladu, že Únia má kapacitu
integrovať nového člena. Kodanské kritériá 
sa týkajú stability inštitúcií zaručujúcich 
demokraciu, právny štát, ľudské práva a 
rešpektovanie a ochranu menšín, existenciu 
fungujúceho trhového hospodárstva, 
schopnosť zvládať konkurenčný tlak a 
trhové sily v Únii a schopnosť vziať na 
seba nielen práva, ale aj povinnosti 
vyplývajúce zo zmlúv vrátane dodržiavania 
cieľov politickej, hospodárskej a menovej 
únie.

(3) V článku 49 Zmluvy o Európskej 
únii (Zmluvy o EÚ) sa stanovuje, že každý 
európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty 
úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, 
demokracie, rovnosti, právneho štátu 
a rešpektovania ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám a zaväzuje sa 
tieto hodnoty podporovať, môže požiadať 
o členstvo v Únii. Európsky štát, ktorý 
požiadal o pristúpenie k Únií, sa môže stať 
členom, len keď sa potvrdí, že spĺňa 
kritériá členstva stanovené na zasadnutí 
Európskej rady v Kodani v júni 1993 
(ďalej len „kodanské kritériá“), a za 
predpokladu, že Únia je schopná
integrovať nového člena, čo je zásadná 
podmienka, ktorá nebola v minulosti 
dostatočne dodržiavaná. Kodanské kritériá 
sa týkajú stability inštitúcií zaručujúcich 
demokraciu, právny štát, ľudské práva 
a rešpektovanie a ochranu menšín, 
existenciu fungujúceho trhového 
hospodárstva, schopnosť zvládať 
konkurenčný tlak a trhové sily v Únii 
a schopnosť vziať na seba nielen práva, ale 
aj povinnosti vyplývajúce zo zmlúv vrátane 
dodržiavania cieľov politickej, 
hospodárskej a menovej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Proces rozširovania je založený na 
stanovených kritériách a spravodlivej a 
dôslednej podmienenosti. Každý prijímateľ 
sa posudzuje na základe vlastných zásluh. 
Cieľom posudzovania dosiahnutého 
pokroku a identifikácie nedostatkov je 
poskytnúť prijímateľom uvedeným v 
prílohe I stimuly a usmernenia na 

(4) Proces rozširovania je teoreticky
založený na stanovených kritériách a 
spravodlivej a dôslednej podmienenosti, aj 
keď sa ukázalo, že v praxi je oveľa 
chaotickejší a nie je celkom v súlade so 
stanovenými kritériami. Každý prijímateľ 
sa posudzuje na základe vlastných zásluh. 
Cieľom posudzovania dosiahnutého 
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vykonávanie potrebných ďalekosiahlych 
reforiem. Na to, aby sa perspektíva 
rozšírenia stala realitou, je naďalej 
nevyhnutný pevný záväzok dodržiavať 
zásadu „najskôr základné otázky“15. 
Pokrok smerom k pristúpeniu závisí od 
dodržiavania hodnôt Únie zo strany 
jednotlivých žiadateľov a od ich
schopnosti uskutočniť potrebné reformy na 
harmonizáciu ich politického, 
inštitucionálneho, právneho, 
administratívneho a hospodárskeho 
systému s pravidlami, normami, politikami 
a postupmi v Únii.

pokroku a identifikácie nedostatkov je 
poskytnúť prijímateľom uvedeným 
v prílohe I stimuly a usmernenia na 
vykonávanie potrebných ďalekosiahlych 
reforiem. Na to, aby sa perspektíva 
rozšírenia stala realitou, je naďalej 
nevyhnutný pevný záväzok dodržiavať 
zásadu „najskôr základné otázky“15. 
Pokrok smerom k pristúpeniu závisí od 
dodržiavania hodnôt Únie zo strany 
každého žiadateľa a od jeho schopnosti 
uskutočniť reformy potrebné na 
zosúladenie jeho politických, 
inštitucionálnych, právnych, 
administratívnych a hospodárskych 
systémov s pravidlami, normami, 
politikami a postupmi v Únii.

_________________ _________________

15 Prístup „najskôr základné otázky“ 
prepája právny štát a základné práva s 
dvoma inými kľúčovými oblasťami 
prístupového procesu: jednou je správa 
hospodárskych záležitostí (výraznejšie 
zameranie sa na hospodársky rozvoj a 
zlepšenie konkurencieschopnosti) a druhou 
posilnenie demokratických inštitúcií a 
reforma verejnej správy. Každá z troch 
základných otázok je nesmierne dôležitá 
pre procesy reforiem v kandidátskych 
krajinách a potenciálnych kandidátoch a 
rieši kľúčové obavy občanov.

15 Prístup „najskôr základné otázky“ 
prepája právny štát a základné práva 
s dvoma inými kľúčovými oblasťami 
prístupového procesu: jednou je správa 
hospodárskych záležitostí (výraznejšie 
zameranie sa na hospodársky rozvoj 
a zlepšenie konkurencieschopnosti) 
a druhou posilnenie demokratických 
inštitúcií a reforma verejnej správy. Každá 
z troch základných otázok je nesmierne 
dôležitá pre procesy reforiem 
v kandidátskych krajinách a potenciálnych 
kandidátoch a rieši kľúčové obavy 
občanov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Politika rozširovania Únie je 
investíciou do mieru, bezpečnosti a 
stability v Európe. Poskytuje väčšie 
hospodárske a obchodné príležitosti k 
vzájomnému prospechu Únie a štátov, 

5) Politika rozširovania Únie je 
investíciou do mieru, bezpečnosti 
a stability v Európe. Poskytuje väčšie 
hospodárske a obchodné príležitosti 
k vzájomnému prospechu Únie a štátov, 
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ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva 
členstva v Únii má silný transformačný 
účinok, ktorý zanecháva pozitívne 
demokratické, politické, ekonomické a 
spoločenské zmeny.

ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva 
členstva v Únii má silný transformačný 
účinok, ktorý zanecháva pozitívne 
demokratické, politické, ekonomické 
a spoločenské zmeny. Táto politika 
rozširovania by však sama o sebe mala 
podliehať priebežnému hodnoteniu 
s cieľom zaistiť, aby sa Únia nerozrástla 
príliš a príliš rýchlo až do takej miery, že 
bude takmer nezvládnuteľná, ale aby 
rozširovanie skôr prebiehalo ako 
umiernený a udržateľný rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Politika rozširovania Únie je 
investíciou do mieru, bezpečnosti a 
stability v Európe. Poskytuje väčšie 
hospodárske a obchodné príležitosti k 
vzájomnému prospechu Únie a štátov, 
ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva 
členstva v Únii má silný transformačný
účinok, ktorý zanecháva pozitívne 
demokratické, politické, ekonomické a 
spoločenské zmeny.

(5) Politika rozširovania Únie je 
investíciou do mieru, bezpečnosti 
a stability v Európe. Poskytuje väčšie 
hospodárske a obchodné príležitosti 
k vzájomnému prospechu Únie a štátov, 
ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva 
členstva v Únii by mala mať silný 
transformačný účinok, ktorý zanecháva 
pozitívne demokratické, politické, 
ekonomické a spoločenské zmeny, aj keď 
skutočnosť tejto teórii nezodpovedá, ako 
dokazuje príklad Turecka.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Politika rozširovania Únie je (5) Politika rozširovania Únie je 
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investíciou do mieru, bezpečnosti a 
stability v Európe. Poskytuje väčšie 
hospodárske a obchodné príležitosti k 
vzájomnému prospechu Únie a štátov, 
ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva 
členstva v Únii má silný transformačný
účinok, ktorý zanecháva pozitívne 
demokratické, politické, ekonomické a 
spoločenské zmeny.

investíciou do mieru, bezpečnosti 
a stability v Európe. Poskytuje väčšie 
hospodárske a obchodné príležitosti 
k vzájomnému prospechu Únie a štátov, 
ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva 
členstva v Únii má silný transformačný 
účinok, ktorý zanecháva politické, 
ekonomické a spoločenské zmeny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Európska komisia vo svojom 
oznámení Dôveryhodná perspektíva 
rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a 
väčšia angažovanosť EÚ v tejto 
oblasti16potvrdila pevnú a na zásluhách 
založenú perspektívu členstva krajín 
západného Balkánu v EÚ. Ide o silné 
vyjadrenie podpory všetkým krajinám 
západného Balkánu a prejav angažovanosti 
EÚ v prospech ich európskej budúcnosti.

(6) Európska komisia potvrdila pevnú 
a na zásluhách založenú perspektívu 
členstva krajín západného Balkánu v EÚ
vo svojom oznámení Dôveryhodná 
perspektíva rozšírenia pre krajiny 
západného Balkánu a väčšia angažovanosť 
EÚ v tejto oblasti 16. Ide o silné vyjadrenie 
podpory všetkým krajinám západného 
Balkánu a prejav angažovanosti EÚ v 
prospech ich európskej budúcnosti, a to aj 
napriek výrazné posilnenie odporu voči 
novému rozšíreniu, ktorý bol 
zaznamenaný vo verejnej mienke v 
rôznych členských štátoch.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, k dispozícii na 
adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf.

16 COM(2018) 65 final k dispozícii na 
adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1521118941636&u
ri=CELEX:52018DC0065

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Luke Ming Flanagan



PE628.369v01-00 8/23 AM\1163780SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Európska komisia vo svojom 
oznámení Dôveryhodná perspektíva 
rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a 
väčšia angažovanosť EÚ v tejto 
oblasti16potvrdila pevnú a na zásluhách 
založenú perspektívu členstva krajín 
západného Balkánu v EÚ. Ide o silné 
vyjadrenie podpory všetkým krajinám 
západného Balkánu a prejav angažovanosti 
EÚ v prospech ich európskej budúcnosti.

6) Európska komisia potvrdila pevnú 
a na zásluhách založenú perspektívu 
členstva krajín západného Balkánu v EÚ
vo svojom oznámení Dôveryhodná 
perspektíva rozšírenia pre krajiny 
západného Balkánu a väčšia angažovanosť 
EÚ v tejto oblasti16. Ide o silné vyjadrenie 
podpory všetkým krajinám západného 
Balkánu a prejav angažovanosti EÚ 
v prospech ich európskej budúcnosti. Musí 
však byť vyvážený so schopnosťou EÚ 
absorbovať takéto rozšírenie.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, k dispozícii na 
adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf.

16 COM(2018) 65 final, k dispozícii na 
adrese: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pomoc by sa mala poskytovať aj v 
súlade s dohodami, ktoré uzatvorila Únia s 
prijímateľmi uvedenými v prílohe I. 
Zameriavať by sa mala najmä na pomoc 
prijímateľom uvedeným v prílohe I pri 
posilňovaní demokratických inštitúcií a 
právneho štátu, reformovaní súdnictva a 
verejnej správy, dodržiavaní základných 
práv a podpore rodovej rovnosti, 
tolerancie, sociálneho začlenenia a 
nediskriminácie. Takisto by mala 
podporovať kľúčové zásady a práva 

(7) Pomoc by sa tiež mala poskytovať v 
súlade s dohodami, ktoré Únia uzatvorila s 
prijímateľmi uvedenými v prílohe I. Pomoc 
by mala podporovať kľúčové zásady 
a práva vymedzené v európskom pilieri 
sociálnych práv.17 Účelom pomoci by 
naďalej mala byť podpora ich úsilia o 
prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a 
cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie 
územného rozvoja, a to aj prostredníctvom 
vykonávania makroregionálnych stratégií 
Únie. Mala by tiež posilňovať ich 
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vymedzené v Európskom pilieri sociálnych 
práv17. Účelom pomoci by naďalej mala 
byť podpora ich úsilia o prehĺbenie 
regionálnej, makroregionálnej a 
cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie 
územného rozvoja, a to aj vykonávaním
makroregionálnych stratégií Únie. Mala by 
tiež posilňovať ich hospodársky a sociálny 
rozvoj a správu hospodárskych záležitostí a 
byť základom agendy inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj 
realizáciou regionálneho rozvoja, rozvoja 
poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych 
politík a politík zamestnanosti a rozvoja 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je 
zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou s 
názvom Digitálna agenda pre západný 
Balkán.

hospodársky a sociálny rozvoj a správu 
hospodárskych záležitostí a byť základom 
agendy inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, a to aj realizáciou 
regionálneho rozvoja, rozvoja 
poľnohospodárstva a vidieka, sociálnych 
politík a politík zamestnanosti a rozvoja 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je 
zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou 
s názvom Digitálna agenda pre západný 
Balkán.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Luke Ming Flanagan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Je mimoriadne dôležité, aby sa ešte 
viac zintenzívnila spolupráca v oblasti 
migrácie vrátane riadenia hraníc, 
zabezpečovania prístupu k medzinárodnej 
ochrane, výmeny relevantných informácií, 
posilňovania prínosov migrácie v oblasti 
rozvoja, uľahčenia legálnej migrácie a 
migrácie za prácou, zlepšenia kontroly 
hraníc a nášho úsilia v boji proti 
neregulárnej migrácii, obchodovaniu s 
ľuďmi a prevádzačstvu.

10) Je mimoriadne dôležité, aby sa ešte 
viac zintenzívnila spolupráca v oblasti 
migrácie vrátane riadenia hraníc, 
zabezpečovania prístupu k medzinárodnej 
ochrane, výmeny relevantných informácií, 
posilňovania prínosov migrácie v oblasti 
rozvoja, uľahčenia legálnej migrácie 
a migrácie za prácou, zlepšenia kontroly 
hraníc a nášho úsilia v boji proti 
neregulárnej migrácii, obchodovaniu 
s ľuďmi a prevádzačstvu, a súčasne plne 
rešpektovať povinnosti Únie vyplývajúce z 
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Charty OSN a Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Posilňovanie právneho štátu vrátane 
boja proti korupcii a organizovanej trestnej 
činnosti, ako aj dobrá správa vecí 
verejných vrátane reformy verejnej správy, 
sú pre väčšinu prijímateľov uvedených v 
prílohe I naďalej kľúčovými výzvami, 
ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v tom, aby 
sa prijímatelia priblížili k Únii a neskôr v 
plnej miere prevzali záväzky vyplývajúce z 
členstva v Únii. Vzhľadom na 
dlhodobejšiu povahu reforiem 
realizovaných v uvedených oblastiach a 
potrebu zaznamenávať dosiahnutý pokrok 
by sa finančná pomoc poskytovaná podľa 
tohto nariadenia mala čo najskôr zamerať 
na požiadavky vzťahujúce sa na
prijímateľov uvedených v prílohe I.

(11) Posilňovanie právneho štátu vrátane 
boja proti korupcii a organizovanej trestnej 
činnosti, ako aj dobrá správa vecí
verejných vrátane reformy verejnej správy, 
sú pre väčšinu prijímateľov uvedených 
v prílohe I naďalej kľúčovými výzvami, 
ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v tom, aby 
sa prijímatelia priblížili k Únii a neskôr 
v plnej miere prevzali záväzky vyplývajúce 
z členstva v Únii. Vzhľadom na dlhodobú
povahu reforiem realizovaných v 
uvedených oblastiach a na potrebu 
dosahovať dobré výsledky by finančná 
pomoc poskytovaná podľa tohto nariadenia 
mala čo najskôr reagovať na úsilie
prijímateľov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I 
musia byť lepšie pripravení na riešenie 
globálnych výziev, ako sú napríklad 
udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na 
zosúladenie s úsilím Únie na riešenie 
týchto otázok. Tento program odzrkadľuje 

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I 
musia byť lepšie pripravení na riešenie 
globálnych výziev, ako sú napríklad 
udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na 
zosúladenie s úsilím Únie na riešenie 
týchto otázok. Tento program odzrkadľuje 
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dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade 
so záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, 
pričom by mal prispieť k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a 
k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami v 
rámci tohto programu sa prispeje na ciele v 
oblasti klímy prostriedkami vo výške 16 % 
celkového finančného krytia programu. 
Relevantné akcie sa určia počas prípravy a 
implementácie programu, pričom celkový 
prínos tohto programu by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade 
so záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, 
pričom by mal prispieť k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami 
v rámci tohto programu sa prispeje na ciele 
v oblasti klímy prostriedkami vo výške 
16 % celkového finančného krytia 
programu. V prípade cezhraničného 
znečistenia by výdavky v rámci IPA mali 
byť prednostne určené na prípravu a 
realizáciu projektov, ktorými by sa mohol 
odstrániť tento druh znečistenia.
Relevantné akcie sa určia počas prípravy 
a implementácie programu, pričom celkový 
prínos tohto programu by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I 
musia byť lepšie pripravení na riešenie 
globálnych výziev, ako sú napríklad 
udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na 
zosúladenie s úsilím Únie na riešenie 
týchto otázok. Tento program odzrkadľuje 
dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade 
so záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, 
pričom by mal prispieť k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie a 
k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami v 
rámci tohto programu sa prispeje na ciele v 
oblasti klímy prostriedkami vo výške 16 % 
celkového finančného krytia programu. 

13) Prijímatelia uvedení v prílohe I 
musia byť lepšie pripravení na riešenie 
globálnych výziev, ako sú napríklad 
udržateľný rozvoj a zmena klímy, a na 
zosúladenie s úsilím Únie na riešenie 
týchto otázok. Tento program odzrkadľuje 
dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade 
so záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu a ciele trvalo udržateľného rozvoja, 
pričom by mal prispieť k uplatňovaniu 
hľadiska ochrany klímy v politikách Únie 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
výdavkov rozpočtu EÚ na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že akciami 
v rámci tohto programu sa prispeje na ciele 
v oblasti klímy prostriedkami vo výške 
16 % celkového finančného krytia 
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Relevantné akcie sa určia počas prípravy a 
implementácie programu, pričom celkový 
prínos tohto programu by mal byť súčasťou 
príslušných hodnotení a procesov 
preskúmania.

programu. Relevantné akcie sa určia počas 
prípravy a implementácie programu, 
pričom celkový prínos tohto programu by 
mal byť súčasťou príslušných hodnotení 
a procesov preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Komisia a členské štáty by mali
zaručiť súlad, súdržnosť a 
komplementaritu svojej pomoci, a to najmä 
prostredníctvom pravidelných konzultácií a 
častých výmen informácií v priebehu 
rôznych etáp cyklu pomoci. Mali by sa tiež 
vykonať potrebné kroky na zaistenie lepšej 
koordinácie a komplementarity s inými 
darcami, a to aj prostredníctvom 
pravidelných konzultácií. Mala by sa 
posilniť úloha občianskej spoločnosti, a to 
v rámci programov, ktoré sa implementujú 

(16) Komisia a členské štáty by mali 
zaručiť súlad, súdržnosť 
a komplementaritu svojej pomoci, a to 
najmä prostredníctvom pravidelných 
konzultácií a častých výmen informácií 
v priebehu rôznych etáp cyklu pomoci. 
Mali by sa tiež vykonať potrebné kroky na 
zaistenie lepšej koordinácie 
a komplementarity s inými darcami, a to aj 
prostredníctvom pravidelných konzultácií. 
Pomoc by mala byť zameraná na 
zosúladenie so stratégiou Únie na 
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prostredníctvom vládnych orgánov, ako aj 
v pozícii priameho prijímateľa pomoci 
Únie.

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 16
Marijana Petir

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Vnútroštátnymi odvetvovými 
stratégiami a politikami sa musí zaručiť 
najvyššia úroveň ochrany životného 
prostredia a prírody; tento aspekt by mal 
byť jasnou súčasťou týchto stratégií 
a politík v nadväznosti na zavedenie 
vhodných postupov posudzovania vplyvu 
na životné prostredie a na verejné 
konzultácie, ktoré by mali trvať najviac 
30 dní; okrem toho sa musí v posudzovaní 
zohľadniť aj prípadný cezhraničný vplyv 
na životné prostredie a prírodu;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Na toto nariadenie by sa mali 
vzťahovať horizontálne rozpočtové 
pravidlá prijaté Európskym parlamentom a 

(23) Na toto nariadenie by sa mali 
vzťahovať horizontálne rozpočtové 
pravidlá prijaté Európskym parlamentom 



PE628.369v01-00 14/23 AM\1163780SK.docx

SK

Radou na základe článku 322 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. Uvedené 
pravidlá sú stanovené v nariadení o 
rozpočtových pravidlách a určujú 
predovšetkým postup zostavovania a 
plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, 
verejného obstarávania, cien, nepriameho 
plnenia, finančnej pomoci, rozpočtovej 
podpory, trustových fondov, finančných 
nástrojov a rozpočtových záruk, ako aj 
stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch a tretích krajinách, keďže 
rešpektovanie zásad právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom na správne 
finančné riadenie a účinné financovanie z 
prostriedkov EÚ.

a Radou na základe článku 322 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Uvedené 
pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a určujú 
predovšetkým postup zostavovania 
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, verejného obstarávania, cien, 
nepriameho plnenia, finančnej pomoci, 
rozpočtovej podpory, trustových fondov, 
finančných nástrojov a rozpočtových 
záruk, ako aj stanovujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Mireille D'Ornano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Vonkajšia činnosť sa často 
vykonáva v mimoriadne nestálom 
prostredí, v ktorom je nevyhnutné neustále 
a rýchlo sa prispôsobovať vyvíjajúcim sa 
potrebám partnerov Únie a globálnym 
výzvam, ako sú ľudské práva, demokracia 
a dobrá správa vecí verejných, bezpečnosť 
a stabilita, zmena klímy a životné 
prostredie a neregulárna migrácia a jej 
hlavné príčiny. Zosúladenie zásady 
predvídateľnosti s potrebou rýchlo 
reagovať na nové potreby si preto vyžaduje 
prispôsobenie finančnej implementácie 
programov. Toto nariadenie by v záujme 
zvýšenia schopnosti Únie reagovať na
nepredvídané potreby a zároveň v súlade 
so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje 

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

potreby a zároveň v súlade so zásadou, že 
rozpočet Únie sa stanovuje raz ročne, malo 
zachovať možnosť uplatňovať flexibilitu, 
ktorá je už povolená v nariadení 
o rozpočtových pravidlách pre iné politiky, 
konkrétne prenos finančných prostriedkov 
a opätovné viazanie už viazaných 
finančných prostriedkov, aby sa 
zabezpečilo efektívne využitie finančných 
prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre 
prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa 
maximalizujú finančné prostriedky EÚ 
dostupné na intervencie v rámci vonkajšej 
činnosti EÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) posilniť právny štát, demokraciu, 
dodržiavanie ľudských práv, základných 
práv a medzinárodného práva, občiansku 
spoločnosť a bezpečnosť, ako aj zlepšiť 
riadenie migrácie vrátane riadenia hraníc;

a) posilniť právny štát, demokraciu, 
dodržiavanie ľudských práv, základných 
práv a medzinárodného práva, občiansku 
spoločnosť a bezpečnosť, ako aj zlepšiť 
riadenie imigrácie, najmä ochrany hraníc 
a reemigrácie odmietnutých žiadateľov o 
azyl;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Marijana Petir

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) posilniť právny štát, demokraciu, 
dodržiavanie ľudských práv, základných 
práv a medzinárodného práva, občiansku 
spoločnosť a bezpečnosť, ako aj zlepšiť 

a) posilniť právny štát, demokraciu, 
dodržiavanie ľudských práv vrátane práv 
príslušníkov menšín, základných práv 
a medzinárodného práva, občiansku 
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riadenie migrácie vrátane riadenia hraníc; spoločnosť a bezpečnosť, ako aj zlepšiť 
riadenie migrácie vrátane riadenia hraníc;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) posilniť hospodársky a sociálny 
rozvoj, a to aj prostredníctvom zvýšenej 
pripojiteľnosti a regionálneho rozvoja, 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka bez 
konkurenčného tlaku na prispievajúce 
štáty, sociálnych politík a politík 
zamestnanosti, posilniť ochranu životného 
prostredia, zvýšiť odolnosť proti zmene 
klímy, urýchliť prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo a rozvíjať digitálnu 
ekonomiku a spoločnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podmienenosť prideľovania 
prostriedkov tomu, že prijímajúci štát 
bude riadne spravovať svoje hranice a 
riadiť migračné toky cez svoje územie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Marijana Petir
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto odvetvové stratégie a politiky musia 
podliehať náležitému posudzovaniu 
vplyvu na životné prostredie a prírodu.

Odvetvové stratégie a politiky založené na 
postupoch posudzovania, ktoré zahŕňajú 
verejné konzultácie, musia obsahovať 
náležité odporúčania znižovania 
prípadného nepriaznivého vplyvu 
na životné prostredie a prírodu, ktorý 
možno očakávať v dôsledku ich 
vykonávania, vrátane postupu hodnotenia 
cezhraničného vplyvu, pokiaľ sa tento 
vplyv môže podľa odhadov prejaviť aj za 
štátnymi hranicami, a súčasne treba 
zaistiť zodpovedajúci dohľad v súlade s 
potrebami.

Súčasťou cezhraničného postupu musí 
byť zavedenie postupu posúdenia vplyvu, 
ako aj verejné konzultácie v dotknutej 
susednej krajine s cieľom minimalizovať 
vplyv určitej odvetvovej stratégie alebo 
politiky na životné prostredie a prírodu.

Verejné konzultácie musia prebiehať 
aspoň 30 dní.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 24
Marijana Petir

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Zriadenie a podpora riadneho 
fungovania inštitúcií potrebných na 
zabezpečenie právneho štátu, a to už od 
rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na: zriadenie nezávislých, 
zodpovedných a efektívnych súdnych 
systémov vrátane transparentného 
prijímania zamestnancov založeného na 

a) Zriadenie a podpora riadneho 
fungovania inštitúcií potrebných na 
zabezpečenie právneho štátu, a to už od 
rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na: zriadenie nezávislých, 
zodpovedných a efektívnych súdnych 
systémov vrátane transparentného 
prijímania zamestnancov založeného na 
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zásluhách a presadzovania justičnej 
spolupráce, systémov hodnotenia a 
povyšovania a účinných disciplinárnych 
postupov v prípadoch protiprávneho 
konania; zabezpečenie zriadenia 
spoľahlivých systémov na ochranu 
hraníc, riadenie migračných tokov a 
poskytovanie azylu tým, ktorí ho 
potrebujú; vytvorenie účinných nástrojov 
na predchádzanie a boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu, 
praniu špinavých peňazí/financovaniu 
terorizmu a korupcii; podporu a ochranu 
ľudských práv, práv osôb patriacich k 
menšinám vrátane Rómov, ako aj 
základných slobôd lesieb, gejov, 
bisexuálnych, transrodových a 
intersexuálnych osôb, podporu slobody 
médií a ochranu údajov.

zásluhách a presadzovania justičnej 
spolupráce, systémov hodnotenia a 
povyšovania a účinných disciplinárnych 
postupov v prípadoch pochybenia; 
podporu a ochranu ľudských práv, práv 
osôb patriacich k menšinám vrátane 
Rómov, ako aj základných slobôd vrátane
slobody médií a ochrany údajov.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Zriadenie a podpora riadneho 
fungovania inštitúcií potrebných na 
zabezpečenie právneho štátu, a to už od 
rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na: zriadenie nezávislých, 
zodpovedných a efektívnych súdnych 
systémov vrátane transparentného 
prijímania zamestnancov založeného na 
zásluhách a presadzovania justičnej 
spolupráce, systémov hodnotenia a 
povyšovania a účinných disciplinárnych 
postupov v prípadoch protiprávneho 
konania; zabezpečenie zriadenia 
spoľahlivých systémov na ochranu hraníc, 
riadenie migračných tokov a poskytovanie 
azylu tým, ktorí ho potrebujú; vytvorenie 
účinných nástrojov na predchádzanie a boj 
proti organizovanej trestnej činnosti, 

a) Zriadenie a podpora riadneho 
fungovania inštitúcií potrebných na 
zabezpečenie právneho štátu, a to už od 
rannej fázy. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na: zriadenie nezávislých, 
zodpovedných a efektívnych súdnych 
systémov vrátane transparentného 
prijímania zamestnancov založeného na 
zásluhách a presadzovania justičnej 
spolupráce, systémov hodnotenia a 
povyšovania a účinných disciplinárnych 
postupov v prípadoch pochybenia; 
zabezpečenie zriadenia spoľahlivých 
systémov na ochranu hraníc, riadenie 
migračných tokov a poskytovanie azylu 
osobám po riadnom preskúmaní ich 
žiadosti; vytvorenie účinných nástrojov na 
predchádzanie a boj proti organizovanej 
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obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu, 
praniu špinavých peňazí/financovaniu 
terorizmu a korupcii; podporu a ochranu 
ľudských práv, práv osôb patriacich k 
menšinám vrátane Rómov, ako aj 
základných slobôd lesieb, gejov, 
bisexuálnych, transrodových a 
intersexuálnych osôb, podporu slobody 
médií a ochranu údajov.

trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, 
prevádzačstvu, praniu špinavých 
peňazí/financovaniu terorizmu a korupcii; 
podporu občianskych práv, boj proti 
obriezke ženských genitálií, ochranu 
zvierat určených na produkciu potravín a 
základných slobôd vrátane slobody médií 
a ochrany údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Marijana Petir

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Posilňovanie kapacít na riešenie 
bezpečnostných a migračných problémov, 
najmä zavedením spoľahlivého systému 
ochrany hraníc, predchádzaním 
nelegálnej migrácii a bojom proti nej, 
účinnými návratovými a readmisnými 
politikami, udeľovaním 
azylu oprávneným osobám, zavedením 
účinných nástrojov boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, 
obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu, 
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a 
financovaniu terorizmu, ako aj bojom 
proti korupcii a posilnením spolupráce 
s Úniou v boji proti terorizmu, 
radikalizácii a hybridným hrozbám.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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h) Podpora kvalitnej zamestnanosti a 
prístupu na trh práce. Intervencie v tejto 
oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej 
nezamestnanosti a nečinnosti 
podporovaním trvalo udržateľnej 
integrácie na trhu práce, predovšetkým 
mladých ľudí [najmä tých, ktorí nie sú 
zamestnaní ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET)], žien, dlhodobo nezamestnaných 
a všetkých nedostatočne zastúpených 
skupín. Opatreniami sa má stimulovať 
kvalita vytvárania pracovných miest a 
podporovať účinné presadzovanie pravidiel 
a noriem práce na celom území. Ostatnými 
kľúčovými oblasťami intervencie sú 
podpora rodovej rovnosti, podpora
zamestnateľnosti a produktivity, 
prispôsobovanie sa pracovníkov a 
podnikov zmenám, zavedenie udržateľného 
sociálneho dialógu a modernizácia a 
posilňovanie inštitúcií trhu práce, napríklad 
verejných služieb zamestnanosti a 
inšpektorátu práce.

h) Podpora kvalitnej zamestnanosti a 
prístupu na trh práce. Intervencie v tejto 
oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej 
nezamestnanosti a nečinnosti 
podporovaním trvalo udržateľného 
začleňovania do trhu práce, predovšetkým 
mladých ľudí (najmä tých, ktorí nie sú 
zamestnaní ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy) a
dlhodobo nezamestnaných. Opatreniami sa 
má stimulovať kvalita vytvárania 
pracovných miest a podporovať účinné 
presadzovanie pravidiel a noriem práce na 
celom území. Ostatnými kľúčovými 
oblasťami intervencie sú podpora 
zamestnateľnosti a produktivity, 
prispôsobovanie sa pracovníkov a 
podnikov zmenám, zavedenie udržateľného 
sociálneho dialógu a modernizácia a 
posilňovanie inštitúcií trhu práce, napríklad 
verejných služieb zamestnanosti a 
inšpektoráty práce.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) Podpora sociálnej ochrany a
začlenenia a boj proti chudobe. Intervencie 
v tejto oblasti sa zameriavajú na 
modernizáciu systémov sociálnej ochrany s 
cieľom poskytovať účinnú, efektívnu a 
primeranú ochranu vo všetkých etapách 
života, posilňovanie sociálneho začlenenia, 
presadzovanie rovnosti príležitostí a 
riešenie nerovností a chudoby. Intervencie 
v tejto oblasti sa zameriavajú na: 
začlenenie marginalizovaných komunít, 
ako sú Rómovia; boj proti diskriminácii z 
dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického 
pôvodu, náboženského vyznania alebo 

i) Podpora sociálneho začlenenia a 
boj proti chudobe. Intervencie v tejto 
oblasti sa zameriavajú na modernizáciu 
systémov sociálnej ochrany s cieľom 
poskytovať účinnú, efektívnu a primeranú 
ochranu vo všetkých etapách života, 
posilňovanie sociálneho začlenenia, 
presadzovanie rovnosti príležitostí a 
riešenie nerovností a chudoby. Intervencie 
v tejto oblasti sa zameriavajú aj na boj 
proti diskriminácii na základe pohlavia, 
rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženského vyznania alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 



AM\1163780SK.docx 21/23 PE628.369v01-00

SK

viery, zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie; zlepšenie prístupu k 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako sú 
vzdelávanie a starostlivosť v ranom 
detstve, bývanie, zdravotná starostlivosť a 
základné sociálne služby a dlhodobá 
starostlivosť, a to aj prostredníctvom 
modernizácie systémov sociálnej ochrany.

sexuálnej orientácie; zlepšenie prístupu k 
cenovo dostupným, udržateľným a 
kvalitným službám, ako sú vzdelávanie a 
starostlivosť v ranom detstve, bývanie, 
zdravotná starostlivosť a základné sociálne 
služby a dlhodobá starostlivosť, a to aj 
prostredníctvom modernizácie systémov 
sociálnej ochrany.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Marijana Petir

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) Podpora sociálnej ochrany a 
začlenenia a boj proti chudobe. Intervencie 
v tejto oblasti sa zameriavajú na 
modernizáciu systémov sociálnej ochrany s 
cieľom poskytovať účinnú, efektívnu a 
primeranú ochranu vo všetkých etapách 
života, posilňovanie sociálneho začlenenia, 
presadzovanie rovnosti príležitostí a 
riešenie nerovností a chudoby. Intervencie 
v tejto oblasti sa zameriavajú na: 
začlenenie marginalizovaných komunít, 
ako sú Rómovia; boj proti diskriminácii z 
dôvodu pohlavia, rasového alebo 
etnického pôvodu, náboženského 
vyznania alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie; zlepšenie prístupu k 
dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným službám, ako sú 
vzdelávanie a starostlivosť v ranom 
detstve, bývanie, zdravotná starostlivosť a 
základné sociálne služby a dlhodobá 
starostlivosť, a to aj prostredníctvom 
modernizácie systémov sociálnej ochrany.

i) Podpora sociálneho začleňovania, 
najmä začleňovania menšín, a boj proti 
chudobe. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na modernizáciu systémov 
sociálnej ochrany s cieľom poskytovať 
účinnú, efektívnu a primeranú ochranu vo 
všetkých etapách života, posilňovanie 
sociálneho začlenenia, presadzovanie 
rovnosti príležitostí a riešenie nerovností a 
chudoby. Intervencie v tejto oblasti sa tiež
zameriavajú na: začleňovanie
marginalizovaných skupín, ako sú 
Rómovia; boj proti diskriminácii založenej 
na pohlaví, rasovom alebo etnickom 
pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, 
zdravotnom postihnutí, veku alebo 
sexuálnej orientácii; zlepšenie prístupu k 
cenovo dostupným, udržateľným a 
kvalitným službám, ako sú vzdelávanie a 
starostlivosť v ranom detstve, bývanie, 
zdravotná starostlivosť a základné sociálne 
služby a dlhodobá starostlivosť, a to aj 
prostredníctvom modernizácie systémov 
sociálnej ochrany.

Or. hr
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Pozmeňujúci návrh 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) Zvyšovanie schopnosti 
agropotravinárskeho sektora a sektora 
rybného hospodárstva vysporiadať sa s 
konkurenčným tlakom a trhovými silami, 
ako aj postupné zosúladenie s pravidlami a 
normami Únie pri súčasnom sledovaní 
hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych cieľov vo vyváženom 
územnom rozvoji vidieckych a pobrežných 
oblastí.

p) Zvyšovanie schopnosti 
agropotravinárskeho sektora a sektora 
rybného hospodárstva vysporiadať sa 
s konkurenčným tlakom, ktorý sa môže 
prejaviť zo strany štátov využívajúcich 
IPA III a na ktorý sa treba pripraviť,
a trhovými silami, ako aj postupné 
zosúladenie s pravidlami a normami Únie 
pri súčasnom sledovaní hospodárskych, 
sociálnych a environmentálnych cieľov vo 
vyváženom územnom rozvoji vidieckych 
a pobrežných oblastí.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podpora zamestnanosti, pracovnej 
mobility a cezhraničného sociálneho a 
kultúrneho začlenenia okrem iného 
prostredníctvom: integrácie cezhraničných
trhov práce vrátane cezhraničnej mobility; 
spoločných miestnych iniciatív v oblasti 
zamestnanosti; informačných a 
poradenských služieb a spoločnej odbornej 
prípravy; rodovej rovnosti; rovnosti 
príležitostí; integrácie komunít 
prisťahovalcov a zraniteľných skupín; 
investícií do verejných služieb 
zamestnanosti a podpory investícií do 
verejného zdravia a sociálnych služieb;

a) podpora zamestnanosti, pracovnej 
mobility a cezhraničného sociálneho a 
kultúrneho začlenenia okrem iného 
prostredníctvom: integrácie trhov 
práce cezhraničnou mobilitou európskych 
občanov; spoločných miestnych iniciatív 
v oblasti zamestnanosti; informačných 
a poradenských služieb a spoločnej 
odbornej prípravy; rovnosti medzi ženami 
a mužmi; rovnosti príležitostí; investícií do 
verejných služieb zamestnanosti a podpory 
investícií do verejného zdravia a 
sociálnych služieb;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele budú v prípade potreby 
rozčlenené podľa pohlavia.

vypúšťa sa

Or. fr
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