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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozvoj, aby 
ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu zo 14. marca 2018 o budúcom 
VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR 
na obdobie po roku 2020,

Pozmeňujúci návrh 2

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) Všeobecný cieľ programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mal presadzovať 
hospodársky a sociálny rozvoj, prispievať 
k odstraňovaniu chudoby a podporovať 
hodnoty a záujmy 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.

Pozmeňujúci návrh 3

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 

(2) Únia v súlade s článkom 21 
Zmluvy o Európskej únii presadzuje súlad 
medzi rôznymi oblasťami svojej vonkajšej 
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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.

činnosti a medzi týmito oblasťami 
a svojimi ostatnými politikami, najmä 
medzinárodným obchodom, a snaží sa 
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.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Obchodná politika Únie musí byť 
v súlade s jej ostatnými vonkajšími a 
vnútornými politikami a so zásadou 
konzistentnosti rozvojových politík, ktorá 
sa ustanovuje v zmluvách, s cieľom 
zaručiť transparentnosť, stabilitu a 
vytváranie spravodlivejších 
konkurenčných podmienok. Spravodlivá 
obchodná politika založená na solidarite, 
ktorá je v súlade s cieľmi trvalo 
udržateľného rozvoja a slúži na podporu 
ľudských práv, môže významne prispieť k 
odstráneniu chudoby.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Tento nástroj stanovuje akcie na 
podporu uvedených cieľov a politík 
v oblasti vonkajšej činnosti a vychádza 
z opatrení, ktoré boli predtým podporované 
podľa nariadenia (EÚ) č. 233/201446; 
vnútornej dohody o 11. Európskom 
rozvojovom fonde (ERF)47 a jeho 
vykonávacieho nariadenia48; nariadenia 
(EÚ) č. 232/201449; nariadenia (EÚ) 

(6) Tento nástroj stanovuje akcie na 
podporu uvedených cieľov a politík 
v oblasti vonkajšej činnosti a vychádza 
z opatrení, ktoré boli predtým podporované 
podľa nariadenia (EÚ) č. 233/201446; 
vnútornej dohody o 11. Európskom 
rozvojovom fonde (ERF)47 a jeho 
vykonávacieho nariadenia48; nariadenia 
(EÚ) č. 232/201449; nariadenia (EÚ) 
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č. 230/201450; nariadenia (EÚ) 
č. 235/201451; nariadenia (EÚ) 
č. 234/201452; nariadenia (Euratom) 
č. 237/201453; nariadenia (EÚ) 
č. 236/201454; rozhodnutia 
č. 466/2014/EÚ; nariadenia (ES, Euratom) 
č. 480/200955 a nariadenia (EÚ) 
2017/160156.

č. 230/201450; nariadenia (EÚ) 
č. 235/201451; nariadenia (EÚ) 
č. 234/201452; nariadenia (Euratom) 
č. 237/201453; nariadenia (EÚ) 
č. 236/201454; rozhodnutia 
č. 466/2014/EÚ; nariadenia (ES, Euratom) 
č. 480/200955 a nariadenia (EÚ) 
2017/160156. Táto zjednodušená a 
efektívnejšia štruktúra európskych 
finančných nástrojov by mala rešpektovať 
ciele základných politík Únie a zvýšiť 
transparentnosť, zodpovednosť, 
účinnosť, súdržnosť a flexibilita 
finančných prostriedkov EÚ na vonkajšiu 
činnosť;

_________________ _________________
46 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 
2020 (Ú. v. EÚ L 77 15.3.2014, s. 44.)

46 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj financovania 
rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 
2020 (Ú. v. EÚ L 77 15.3.2014, s. 44.)

47 Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád 
členských štátov Európskej únie 
zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci 
Európskej únie na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 
2020 v súlade s Dohodou o partnerstve 
AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej 
pomoci zámorským krajinám a územiam, 
na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 
210/1, 6.8.2013).

47 Vnútorná dohoda medzi zástupcami vlád 
členských štátov Európskej únie 
zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci 
Európskej únie na základe viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 
2020 v súlade s Dohodou o partnerstve 
AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej 
pomoci zámorským krajinám a územiam, 
na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 
210/1, 6.8.2013).

48 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/322 
z 2. marca 2015 o vykonávaní 11. 
Európskeho rozvojového fondu 
(Ú. v. EÚ L 58/1, 3.3.2015).

48 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/322 
z 2. marca 2015 o vykonávaní 11. 
Európskeho rozvojového fondu 
(Ú. v. EÚ L 58/1, 3.3.2015).

49 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho 
susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 
27).

49 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho 
susedstva (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 
27).

50 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu 
stability a mieru (Ú. v. EÚ L 77, 
15.3.2014, s. 1).

50 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu 
stability a mieru (Ú. v. EÚ L 77, 
15.3.2014, s. 1).
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51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 235/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj financovania 
pre demokraciu a ľudské práva (Ú. v. EÚ L 
77, 15.3.2014, s. 85).

51 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 235/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj financovania 
pre demokraciu a ľudské práva (Ú. v. EÚ L 
77, 15.3.2014, s. 85).

52 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 234/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva 
pre spoluprácu s tretími krajinami (Ú. v. 
EÚ L 77, 15.3.2014, s. 77).

52 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 234/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva 
pre spoluprácu s tretími krajinami (Ú. v. 
EÚ L 77, 15.3.2014, s. 77).

53 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 
z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
nástroj spolupráce v oblasti jadrovej 
bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 
109).

53 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 
z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
nástroj spolupráce v oblasti jadrovej 
bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 
109).

54 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 236/2014, ktorým sa 
ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre 
vykonávanie nástrojov Únie na 
financovanie vonkajšej činnosti (Ú. v. EÚ 
L 77, 15.3.2014, s. 95).

54 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 236/2014, ktorým sa 
ustanovujú spoločné pravidlá a postupy pre 
vykonávanie nástrojov Únie na 
financovanie vonkajšej činnosti (Ú. v. EÚ 
L 77, 15.3.2014, s. 95).

55 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa 
zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie 
opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 
10).

55 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 480/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa 
zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie 
opatrenia (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 
10).

56 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.

56 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.

Pozmeňujúci návrh 6

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 

(7) Celkovým kontextom činnosti je 
dodržiavanie globálneho poriadku 
založeného na pravidlách a hodnotách, 
ktorého hlavnou zásadou je 
multilateralizmus a v centre ktorého stojí 
Organizácia Spojených národov. Agenda 
2030 spolu s Parížskou dohodou o zmene 
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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.

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).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Únia opätovne pripomína svoj 
pevný záväzok podporovať trvalú hodnotu 
multilateralizmu a žiada o prijatie 
obchodného programu, ktorý sa bude 
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opierať o voľný a spravodlivý obchod 
založený na pravidlách, bude prospešný 
pre všetkých a v rámci ktorého sa bude 
podporovať program trvalo udržateľného 
rozvoja vrátane sociálnych, 
environmentálnych a ľudských práv a 
zabezpečí sa, aby sa harmonizované 
pravidlá prijaté na báze multilateralizmu 
uplatňovali rovnako pre všetkých; 
Vzhľadom na posledný medzinárodný 
vývoj je teraz naliehavo potrebné pristúpiť 
k modernizácii WTO a zásadne 
prehodnotiť viaceré aspekty fungovania 
WTO s cieľom zvýšiť jej účinnosť aj 
legitímnosť;

Pozmeňujúci návrh 8

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“), 
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 

(8) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
malo byť založené na piatich prioritách 
stanovených v Globálnej stratégii pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku 
Európskej únie (ďalej len „globálna 
stratégia“), 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 
podpory demokracie a ľudských práv, 
zachovania mieru, predchádzania 
konfliktom, mediácie a rekonštrukcie po 
skončení konfliktu , čo zahŕňa podporu 
úlohy žien vo všetkých fázach, posilnenia 
medzinárodnej bezpečnosti, riešenia 
hlavných nútenej migrácie a vysídľovania 
a pomoci obyvateľom, krajinám 
a regiónom postihnutým prírodnými 
katastrofami alebo katastrofami 
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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.

spôsobenými ľudskou činnosťou, 
posilnenia hospodárskych reforiem, 
vytvárania podmienok na vznik 
medzinárodného právneho rámca na 
ochranu osôb vysídlených v dôsledku 
zmeny klímy, podpory spravodlivej 
obchodnej politiky založenej na 
hodnotách ako nástroja na rozvoj a 
zlepšenie právneho štátu a ľudských práv 
vrátane podpory medzinárodného zákazu 
obchodu s tovarom, ktorý sa používa na 
mučenie a vykonávanie trestu smrti, 
hospodárskej diplomacie a hospodárskej 
spolupráce, podpory digitálnych riešení 
a technológií, riešenia globálnych hrozieb 
pre verejné zdravie a presadzovania 
medzinárodného rozmeru politík Únie. Pri 
presadzovaní svojich záujmov by Únia 
mala dodržiavať a podporovať zásady 
rešpektovania vysokých sociálnych, 
pracovných a environmentálnych noriem, a 
to aj s ohľadom na zmenu klímy, právny 
štát a medzinárodné právo vrátane 
dodržiavania humanitárneho práva a 
medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv.

Pozmeňujúci návrh 9

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, ktorý sa 
zameriava na dosiahnutie trvalo 
udržateľného rozvoja a urýchlenie 
transformácie tým, že kladie dôraz na 
prierezové prvky rozvojovej politiky, ako 
sú rodová rovnosť, mládež, investície a 
obchod, udržateľné opatrenia v oblasti 
energetiky a klímy, dobrá správa vecí 
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verejných, demokracia, právny štát a 
ľudské práva, migrácia a mobilita s 
cieľom prispieť všetkými vonkajšími 
politikami Únie vrátane spoločnej 
obchodnej politiky k cieľom stanoveným v 
programe trvalo udržateľného rozvoja 
OSN do roku 2030. Odstránenie chudoby, 
boj proti diskriminácii a nerovnosti, 
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.

Pozmeňujúci návrh 10

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 

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

záujmy každej krajiny v súvislosti 
s povahou a zameraním svojho partnerstva 
s Úniou. 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 by mali 
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 
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.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Toto nariadenie by malo prispieť 
aj k obchodným aspektom vonkajších 
vzťahov Únie, ako sú spolupráca s tretími 
krajinami v oblasti náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci obchodu s 
cínom, tantalom a zlatom, Kimberleyský 
proces, pakt udržateľnosti, vykonávanie 
záväzkov podľa nariadenia (EÚ) č. 
978/2012 Európskeho parlamentu a 
Rady1a (nariadenie o VSP), spolupráca v 
oblasti vynútiteľnosti práva, správy a 



PE629.557v05-00 12/29 AD\1176749SK.docx

SK

obchodu v lesnom hospodárstve (FLEGT) 
a iniciatívy „pomoc obchodu“ zamerané 
na zaistenie konzistentnosti a spoločnej 
podpory medzi obchodnou politikou EÚ a 
rozvojovými cieľmi a akciami;
_________________
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).

Pozmeňujúci návrh 12

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 

(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 nútenej migrácie a 
vysídľovania, 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 
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k migrácii, maximalizácii synergií 
a uplatňovaniu potrebného pákového 
efektu.

k migrácii, maximalizácii synergií 
a uplatňovaniu potrebného pákového 
efektu.

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text.)

Pozmeňujúci návrh 13

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 a 
hospodárskych príležitostí najmä pre ženy 
a mladých ľudí, 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.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa 
mala vytvoriť na základe existujúcej 

(36) Záruka pre vonkajšiu činnosť by sa 
mala vytvoriť na základe existujúcej 
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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.

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 dôstojných 
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.

_________________ _________________
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).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) S cieľom zabezpečiť flexibilitu, (37) S cieľom zabezpečiť flexibilitu, 
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zvýšiť príťažlivosť pre súkromný sektor 
a maximalizovať vplyv investícií by sa 
mala poskytnúť výnimka z pravidiel 
týkajúcich sa metód plnenia rozpočtu Únie 
stanovených v nariadení o rozpočtových 
pravidlách, pokiaľ ide o oprávnené 
protistrany. Týmito oprávnenými 
protistranami by mohli byť aj orgány, ktoré 
nie sú poverené vykonávaním verejno-
súkromného partnerstva a mohli by to byť 
aj súkromnoprávne subjekty spravované 
právom partnerskej krajiny.

zvýšiť príťažlivosť pre súkromný sektor, 
podporovať spravodlivú hospodársku 
súťaž a maximalizovať vplyv investícií by 
sa mala poskytnúť výnimka z pravidiel 
týkajúcich sa metód plnenia rozpočtu Únie 
stanovených v nariadení o rozpočtových 
pravidlách, pokiaľ ide o oprávnené 
protistrany. Týmito oprávnenými 
protistranami by mohli byť aj orgány, ktoré 
nie sú poverené vykonávaním verejno-
súkromného partnerstva a mohli by to byť 
aj súkromnoprávne subjekty spravované 
právom partnerskej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 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 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 11, 207 a 212 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – 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 a posilňovať dialóg a 
spoluprácu s tretími krajinami a regiónmi v 
susedstve, subsaharskej Afrike, Ázii a 
Tichomorí a Severnej a Južnej Amerike a 
Karibiku, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie 
o trvalo udržateľného hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja a odstraňovanie 
chudoby;
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – 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 trvalo udržateľný 
rozvoj s osobitným zameraním na 
medzinárodný obchod založený na 
pravidlách a hodnotách, odstraňovať 
chudobu, podporovať hospodársky rast, 
podporovať multilateralizmus a chrániť ho, 
podporovať organizácie občianskej 
spoločnosti, ďalšiu stabilitu a mier a riešiť 
iné globálne výzvy vrátane migrácie 
a mobility;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7 Článok 7

Politický rámec Politický rámec

Celkový politický rámec pre vykonávanie 
tohto nariadenia predstavujú dohody 
o pridružení, dohody o partnerstve 
a spolupráci, mnohostranné dohody a iné 
dohody, ktorými sa stanovuje právne 
záväzný vzťah s partnerskými krajinami, 
ako aj závery Európskej rady a závery 
Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery 
zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými 
krajinami, príslušné uznesenia Európskeho 
parlamentu, oznámenia Komisie alebo 
spoločné oznámenia Komisie a Vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku.

Celkový politický rámec pre vykonávanie 
tohto nariadenia predstavujú dohody 
o pridružení, dohody 
o partnerstve, obchodné dohody a dohody 
o spolupráci, mnohostranné dohody a iné 
dohody, ako aj príslušné právne predpisy 
Únie, ktorými sa stanovuje právne záväzný 
vzťah s partnerskými krajinami, ako aj 
závery Európskej rady a závery Rady, 
vyhlásenia zo samitov alebo závery 
zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými 
krajinami, príslušné uznesenia Európskeho 
parlamentu, oznámenia Komisie alebo 
spoločné oznámenia Komisie a Vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku.



AD\1176749SK.docx 17/29 PE629.557v05-00

SK

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Únia vo svojich vzťahoch s tretími 
krajinami v rámci tohto nástroja ďalej 
podporuje medzinárodné úsilie o 
mnohostrannú dohodu o zákaze 
obchodovania s tovarom používaným na 
mučenie a vykonávanie trestu smrti.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo vzťahoch s partnerskými krajinami sa 
zohľadňujú ich výsledky pri plnení 
záväzkov, medzinárodných dohôd 
a zmluvných vzťahov s Úniou.

Vo vzťahoch s partnerskými krajinami sa 
zohľadňujú ich výsledky pri plnení 
záväzkov, najmä Parížskej dohody, 
medzinárodných dohôd a zmluvných 
vzťahov s Úniou vrátane dohôd 
o pridružení, dohôd o partnerstve 
a spolupráci, ako aj obchodných dohôd.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to vhodné, Komisia v súlade so 
zásadou inkluzívneho partnerstva 
zabezpečuje, aby sa v procese návrhu, 
vykonávania a súvisiacich postupov 
monitorovania programov uskutočnili 
riadne konzultácie s relevantnými 
zainteresovanými stranami v partnerských 
krajinách vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti a miestnych orgánov verejnej 

V súlade so zásadou inkluzívneho 
partnerstva Komisia zabezpečuje, aby sa 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
partnerských krajín vrátane organizácií 
občianskej spoločnosti a miestnych 
orgánov riadne konzultovalo a aby mali 
včasný prístup k príslušným informáciám, 
ktoré im umožnia zohrávať zmysluplnú 
úlohu pri procesoch navrhovania, 
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správy a aby všetky tieto zainteresované 
strany mali včas prístup k relevantným 
informáciám, ktoré im umožnia zohrávať 
v tomto procese zmysluplnú úlohu.

vykonávania a súvisiaceho monitorovania 
programov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to vhodné, Komisia v súlade so 
zásadou zodpovednosti uprednostní pri 
vykonávaní programov využívanie 
systémov partnerských krajín.

Komisia v súlade so zásadou 
zodpovednosti uprednostní pri vykonávaní 
programov využívanie systémov 
partnerských krajín.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia informuje Európsky 
parlament a má s ním pravidelnú výmenu 
názorov.

8. Komisia poskytuje podstatné 
informácie a úplné dokumenty týkajúce sa 
viacročného programovania, akčné plány 
a opatrenia a vedie pravidelné výmeny 
názorov s príslušnými výbormi 
Európskeho parlamentu, a to z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho 
parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) potrebách partnerov stanovených na 
základe konkrétnych kritérií, berúc do 
úvahy počet obyvateľov, chudobu, 
nerovnosť, ľudský rozvoj, hospodársku 
a environmentálnu zraniteľnosť a odolnosť 

a) potrebách partnerov stanovených na 
základe konkrétnych kritérií zahrnutých do 
registra, ktorý môže Európsky parlament 
na žiadosť konzultovať, berúc do úvahy 
počet obyvateľov, chudobu, nerovnosť, 
ľudský rozvoj, stav ľudských práv 
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štátu a spoločnosti; a základných slobôd, hospodársku a 
environmentálnu zraniteľnosť a odolnosť 
štátu a spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Spolupráca s industrializovanými 
krajinami sa zameriava na podporu 
záujmov Únie a spoločných záujmov.

4. Spolupráca s industrializovanými 
krajinami sa zameriava na podporu 
záujmov Únie a spoločných záujmov, ako 
aj spoločných záujmov, hodnôt a 
spoločných cieľov a ochrany 
multilateralizmu. Takáto spolupráca sa 
podľa potreby zakladá na dialógu medzi 
Úniou vrátane Európskeho parlamentu a 
členskými štátmi so zapojením občianskej 
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Všetky predchádzajúce viacstranné 
a dvojstranné dohody alebo nariadenia 
zahŕňajúce predmetnú krajinu a/alebo 
región, ako je nariadenie o VSP, 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 2017/8211a, nariadenie 
Rady (ES) č. 1236/20051ba budúce 
nariadenia týkajúce sa položiek s 
dvojakým použitím a tovaru kultúrneho 
charakteru;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
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Článok 12 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) Všetky uzatvorené dvojstranné 
alebo viacstranné obchodné dohody 
vrátane dohôd typu DCFTA (prehĺbené 
a komplexné dohody o voľnom obchode) 
uzavretých medzi EÚ a jej susedmi 
a akejkoľvek obchodnej preferencii EÚ 
udelenej partnerovi;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Viacročné orientačné programy pre 
geografické programy sa v prípade potreby 
môžu preskúmať s cieľom zaistiť účinné 
vykonávanie, najmä ak došlo k podstatným 
zmenám politického rámca uvedeného 
v článku 7 alebo po krízovej alebo 
pokrízovej situácii.

3. Viacročné orientačné programy pre 
geografické programy sa v prípade potreby 
môžu po konzultácii s Európskym 
parlamentom preskúmať s cieľom zaistiť 
účinné vykonávanie, najmä ak došlo 
k podstatným zmenám politického rámca 
uvedeného v článku 7 alebo po krízovej 
alebo pokrízovej situácii.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Viacročné orientačné programy pre 
tematické programy sa v prípade potreby 
môžu preskúmať s cieľom zaistiť účinné 
vykonávanie, najmä ak došlo k podstatným 
zmenám politického rámca uvedeného 
v článku 7.

4. Viacročné orientačné programy pre 
tematické programy sa v prípade potreby 
môžu po konzultácii s Európskym 
parlamentom preskúmať s cieľom zaistiť 
účinné vykonávanie, najmä ak došlo 
k podstatným zmenám politického rámca 
uvedeného v článku 7.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
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Článok 16 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) partnerstvo s Úniou vrátane miery 
jej ambícií voči tomuto partnerstvu;

d) partnerstvo a dohoda o pridružení 
a iné obchodné a investičné vzťahy 
s Úniou vrátane miery jej ambícií voči 
tomuto partnerstvu;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prijme ročné alebo 
viacročné akčné plány alebo opatrenia. 
Opatrenia môžu mať formu individuálnych 
opatrení, osobitných opatrení, podporných 
opatrení alebo opatrení výnimočnej 
pomoci. V akčných plánoch a opatreniach 
sa pre každú akciu spresnia sledované 
ciele, očakávané výsledky a hlavné 
činnosti, spôsoby plnenia, rozpočet 
a všetky súvisiace výdavky na podporu.

1. Komisia v úzkej spolupráci s 
Európskym parlamentom prijme ročné 
alebo viacročné akčné plány alebo 
opatrenia. Opatrenia môžu mať formu 
individuálnych opatrení, osobitných 
opatrení, podporných opatrení alebo 
opatrení výnimočnej pomoci. V akčných 
plánoch a opatreniach sa pre každú akciu 
spresnia sledované ciele, očakávané 
výsledky a hlavné činnosti, spôsoby 
plnenia, rozpočet a všetky súvisiace 
výdavky na podporu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade nepredvídaných potrieb alebo 
okolností a ak nie je možné financovanie 
z vhodnejších zdrojov, môže Komisia 
prijať osobitné opatrenia, ktoré nie sú 
uvedené v programových dokumentoch.

V prípade nepredvídaných potrieb alebo 
okolností a ak nie je možné financovanie 
z vhodnejších zdrojov, môže Komisia v 
úzkej spolupráci s Európskym 
parlamentom prijať osobitné opatrenia, 
ktoré nie sú uvedené v programových 
dokumentoch.

Pozmeňujúci návrh 34
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Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom EFSD+ ako integrovaného 
finančného balíka, ktorý poskytuje 
finančnú kapacitu, pričom využíva spôsoby 
plnenia stanovené v článku 23 ods. 1 písm. 
a), e), f) a g), je podporovať investície 
a zlepšiť prístup k financovaniu s cieľom 
podporiť udržateľný a inkluzívny 
hospodársky a sociálny rozvoj a sociálno-
ekonomickú odolnosť v partnerských 
krajinách s osobitným dôrazom na 
odstraňovanie chudoby, udržateľný 
a inkluzívny rast, vytváranie dôstojných 
pracovných miest, hospodárske 
príležitosti, zručnosti a podnikanie, 
sociálno-ekonomické sektory, 
mikropodniky, malé a stredné podniky, ako 
aj riešenie osobitných sociálno-
ekonomických príčin nelegálnej migrácie 
v súlade s príslušnými orientačnými 
programovými dokumentmi. Osobitná 
pozornosť sa venuje krajinám, ktoré sa 
považujú za nestabilné alebo za zasiahnuté 
konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám 
a vysoko zadlženým chudobným krajinám.

Účelom EFSD+ ako integrovaného 
finančného balíka, ktorý poskytuje 
finančnú kapacitu, pričom využíva spôsoby 
plnenia stanovené v článku 23 ods. 1 písm. 
a), e), f) a g), je podporovať investície 
a zlepšiť prístup k financovaniu s cieľom 
podporiť udržateľný a inkluzívny 
hospodársky a sociálny rozvoj a sociálno-
ekonomickú odolnosť v partnerských 
krajinách s osobitným dôrazom na 
odstraňovanie chudoby, udržateľný 
a inkluzívny rast, vytváranie dôstojných 
pracovných miest a hospodárskych 
príležitostí, najmä pre ženy a mladých 
ľudí, zručnosti a podnikanie, sociálno-
ekonomické sektory, mikropodniky, malé 
a stredné podniky, ako aj riešenie 
osobitných sociálno-ekonomických príčin 
nelegálnej migrácie v súlade s príslušnými 
orientačnými programovými dokumentmi. 
Osobitná pozornosť sa venuje krajinám, 
ktoré sa považujú za nestabilné alebo za 
zasiahnuté konfliktom, najmenej 
rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým 
chudobným krajinám.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – pododsek 2 a (odsek)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto priebežnom hodnotení sa 
posudzuje aj fungovanie zjednodušenej a 
efektívnejšej štruktúry nástrojov na 
financovanie vonkajšej činnosti v 
porovnaní s cieľmi základných politík 
Únie a zásadami transparentnosti, 
zodpovednosti, efektívnosti, koherentnosti 
a flexibility finančných prostriedkov EÚ 
na vonkajšiu činnosť.
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záverečnej hodnotiacej správe sa rieši aj 
účinnosť, pridaná hodnota, priestor pre 
zjednodušenie, vnútorná a vonkajšia 
súdržnosť a trvajúca relevantnosť cieľov 
tohto nariadenia.

V záverečnej hodnotiacej správe sa venuje 
pozornosť aj účinnosti, pridanej hodnote, 
fungovaniu zjednodušenej a zefektívnenej 
štruktúre, vnútornej a vonkajšej 
súdržnosti a pokračujúcej relevantnosti 
cieľov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha II – písmeno A – odsek 4 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) obmedzenie odlesňovania, podpora 
vynútiteľnosti práva, správy a obchodu 
v lesnom hospodárstve (FLEGT) a boj 
proti nezákonnej ťažbe dreva a obchodu 
s nezákonne vyťaženým drevom 
a výrobkami z nezákonne vyťaženého 
dreva;

j) zastavenie odlesňovania, podpora 
vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v 
lesnom hospodárstve (FLEGT) a boj proti 
nezákonnej ťažbe dreva a obchodu s 
nezákonne vyťaženým drevom a 
výrobkami z nezákonne vyťaženého dreva; 
podporovanie rokovaní o dohodách 
o dobrovoľnom partnerstve a ich 
vykonávania;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha II – písmeno A – odsek 5 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) presadzovanie a posilňovanie 
multilateralizmu, udržateľnej 
hospodárskej spolupráce, 
medzinárodných obchodných a 
investičných vzťahov, ako aj pravidiel a 
zásad Svetovej obchodnej organizácie.



PE629.557v05-00 24/29 AD\1176749SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha II – písmeno A – odsek 5 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) podpora programu regionálnej 
integrácie a optimálnych obchodných 
politík a podpora konsolidácie 
a vykonávania obchodných dohôd medzi 
EÚ a jej partnermi;

n) podpora programu regionálnej 
integrácie a optimálnych obchodných 
politík v prospech inkluzívneho a trvalo 
udržateľného rozvoja a podpora 
konsolidácie a vykonávania obchodných 
dohôd medzi EÚ a jej partnermi;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha II – písmeno A – odsek 5 – písmeno s

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

s) podpora spravodlivého, 
udržateľného a nerušeného prístupu 
k odvetviam ťažobného priemyslu.

s) zabezpečenie spravodlivého a 
udržateľného prístupu k odvetviam 
ťažobného priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 1 – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– obmedzenie využívania prírodných 
zdrojov na financovanie konfliktov 
a podpora súladu zúčastnených strán 
s iniciatívami, ako je certifikačná schéma 
Kimberleyského procesu, vrátane 
iniciatív, ktoré súvisia s nariadením EÚ 
.../... [nariadenie EÚ o nerastných 
surovinách z konfliktných oblastí], najmä 
pokiaľ ide o vykonávanie účinných 
domácich kontrol produkcie z prírodných 
zdrojov a obchodovania s nimi;
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 1 – zarážka 4 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prispieť k úsiliu Únie o vytvorenie 
medzinárodného zákazu obchodu s 
tovarom používaným na mučenie a 
vykonávanie trestu smrti.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Podpora účinného multilateralizmu 
a strategického partnerstva, prispievanie 
k zvyšovaniu kapacít medzinárodných, 
regionálnych a národných rámcov na 
podporu a ochranu ľudských práv, 
demokracie a právneho štátu. Posilňovať 
sa musia strategické partnerstvá, pričom 
osobitnú pozornosť treba venovať Úradu 
vysokého komisára OSN pre ľudské práva 
(OHCHR), Medzinárodnému trestnému 
súdu (MTS) a príslušným regionálnym 
a vnútroštátnym mechanizmom v oblasti 
ľudských práv. Program podporuje aj 
vzdelávanie a výskum v oblasti ľudských 
práv a demokracie, okrem iného aj 
prostredníctvom Svetového kampusu pre 
ľudské práva a demokraciu.

– Podpora účinného multilateralizmu 
a strategických partnerstiev, ktoré 
prispievajú k zvyšovaniu kapacít 
medzinárodných, regionálnych 
a národných rámcov a posilňovaniu 
miestnych aktérov na podporu a ochranu 
ľudských práv, demokracie a právneho 
štátu. Partnerstvá v oblasti ľudských práv 
sa zameriavajú na posilnenie 
vnútroštátnej a medzinárodnej štruktúry 
ľudských práv vrátane podpory 
multilateralizmu, keďže nezávislosť a 
účinnosť Úradu vysokého komisára OSN 
pre ľudské práva (OHCHR), 
Medzinárodného trestného súdu (MTS) a 
príslušných regionálnych mechanizmov 
na ochranu ľudských práv sú nevyhnutné. 
Podpora vzdelávania a výskumu v oblasti 
ľudských práv a demokracie pokračuje 
okrem iného aj prostredníctvom Svetového 
kampusu pre ľudské práva a demokraciu.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
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Príloha III – oddiel 1 – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– podpora modernizácie WTO s 
cieľom zvýšiť jej účinnosť aj legitímnosť

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 4 – písmeno A – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievanie ku globálnemu 
programu zabezpečovania dôstojnej práce, 
najmä v rámci globálnych hodnotových 
reťazcov, a prehlbovanie znalostí 
o účinných politikách zamestnanosti, ktoré 
reagujú na potreby trhu práce, vrátane 
odborného vzdelávania a prípravy 
a celoživotného vzdelávania;

b) prispievanie ku globálnemu 
programu zabezpečovania dôstojnej práce, 
najmä globálnych hodnotových reťazcov, 
a prehlbovanie znalostí o účinných 
politikách zamestnanosti, ktoré reagujú na 
potreby trhu práce, vrátane odborného 
vzdelávania a prípravy a celoživotného 
vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 4 – písmeno C – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zlepšovanie podnikateľskej klímy 
a investičného prostredia, podpora 
rozšíreného verejno-súkromného dialógu 
a vytváranie kapacít mikropodnikov 
a malých a stredných podnikov;

b) zlepšovanie podnikateľskej klímy 
a investičného prostredia, podpora 
rozšíreného verejno-súkromného dialógu 
a vytváranie kapacít mikropodnikov 
a malých a stredných podnikov vrátane ich 
internacionalizácie;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha III – oddiel 4 – písmeno C – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora obchodnej politiky c) c) podpora vykonávania nástrojov 
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a obchodných dohôd Únie a ich 
vykonávania; zlepšovanie prístupu na trhy 
partnerských krajín a stimulácia obchodu, 
investícií a podnikateľských príležitostí 
pre spoločnosti Únie pri súčasnom 
odstraňovaní prekážok prístupu na trh 
a investícií;

obchodnej politiky a obchodných dohôd 
Únie zameraných na zlepšenie trvalo 
udržateľného rozvoja, hospodársku 
diverzifikáciu a prístup na trh Únie, ako 
aj na zjednodušenie prístupu k 
technológiám priaznivým pre klímu a k 
duševnému vlastníctvu;
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