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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zahraničné 
veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Účinnosť nariadenia (EÚ) č. 
231/201414 uplynie 31. decembra 2020. 
V záujme zachovania efektívnosti Únie 
v oblasti vonkajšej činnosti by sa mal 
zachovať rámec na plánovanie 
a poskytovanie vonkajšej pomoci.

(1) Účinnosť nariadenia (EÚ) č. 
231/201414 uplynie 31. decembra 2020. 
V záujme zachovania účinnosti politiky 
rozširovania Únie by sa táto politika mala 
naďalej podporovať osobitným nástrojom 
financovania na financovanie vonkajšej 
činnosti.

_________________ _________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej 
pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, 
s. 11).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 231/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej 
pomoci (IPA II) (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, 
s. 11).

Pozmeňujúci návrh 2

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 

(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 v plnej 
miere spĺňa kritériá členstva stanovené na 
zasadnutí Európskej rady v Kodani v júni 
1993 (ďalej len „kodanské kritériá“), a za 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 3

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 
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.

(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 
vykonávanie potrebných ďalekosiahlych 
reforiem. Na to, aby sa perspektíva 
rozšírenia stala realitou, je naďalej 
nevyhnutný pevný záväzok dodržiavať 
zásadu „najskôr základné otázky“15. 
Základnými prvkami procesu rozširovania 
sú navyše aj dobré susedské vzťahy 
a regionálna spolupráca. Pokrok smerom 
k pristúpeniu závisí od dodržiavania 
hodnôt Únie jednotlivými žiadateľmi a od 
ich schopnosti uskutočniť potrebné 
reformy na zosúladenie svojho politického, 
inštitucionálneho, právneho, 
administratívneho a hospodárskeho 
systému s pravidlami, normami, politikami 
a postupmi v Únii.

_________________ _________________
15 Prístup „najskôr základné otázky“ 
prepája právny štát a základné práva s 

15 Prístup „najskôr základné otázky“ 
prepája právny štát a základné práva s 
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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.

dvoma inými kľúčovými oblasťami 
prístupového procesu: jednou je správa 
hospodárskych záležitostí (výraznejšie 
zameranie 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 
kandidátskych krajinách a je zameraná na 
riešenie kľúčových obáv občanov.

Pozmeňujúci návrh 4

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, stability 
a prosperity v Európe. Poskytuje väčšie 
hospodárske a obchodné príležitosti 
k vzájomnému prospechu Únie a štátov, 
ktoré sa o členstvo usilujú. Perspektíva 
členstva v Únii môže mať silný 
transformačný účinok, ktorý zanecháva 
pozitívne demokratické, politické, 
ekonomické a spoločenské zmeny. Tento 
potenciál by sa mal v čo najväčšej miere 
využiť.

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(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 
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a verejnej správy, dodržiavaní základných 
práv a podpore rodovej rovnosti, 
tolerancie, sociálneho začlenenia 
a nediskriminácie. Takisto by mala 
podporovať kľúčové zásady a práva 
vymedzené v Európskom pilieri sociálnych 
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 
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.

a verejnej správy, dodržiavaní základných 
ľudských práv vrátane práv osôb, ktoré 
patria k menšinám, ochraňovaní menšín, 
podporovaní rodovej rovnosti, tolerancie, 
sociálneho začlenenia a nediskriminácie, 
ochraňovaní obhajcov ľudských práv, 
oznamovateľov a občianskej spoločnosti a 
podporovaní iniciatív, ktoré presadzujú 
transparentnosť, zodpovednosť, integritu 
a boj proti korupcii. Takisto by mala 
podporovať dodržiavanie kľúčových zásad 
a práv vymedzených v Európskom pilieri 
sociálnych práv17. Účelom pomoci by 
naďalej mala byť podpora ich úsilia 
o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej 
a cezhraničnej spolupráce, vrátane 
spolupráce naprieč námornými 
hranicami, ako aj posilnenie územného 
rozvoja, a to aj vykonávaním 
makroregionálnych stratégií Únie, 
napríklad stratégie pre podunajskú 
oblasť. Mala by tiež podporovať dobré 
susedské vzťahy, zmierenie a regionálnu 
spoluprácu. Zároveň by mala 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 
prostredníctvom rozvoja MSP a rozvoja 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti, čo je 
zároveň v súlade s hlavnou iniciatívou 
s názvom Digitálna agenda pre západný 
Balkán.

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

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

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia by na základe skúseností 
svojich členských štátov mala podporovať 
prechod k pristúpeniu v prospech 
prijímateľov uvedených v prílohe I. Táto 
spolupráca by sa mala osobitne zameriavať 
na výmenu skúseností, ktoré členské štáty 
získali v procese reforiem.

(8) Únia by na základe skúseností 
svojich členských štátov mala podporovať 
prechod k pristúpeniu v prospech 
prijímateľov uvedených v prílohe I. Táto 
spolupráca by sa mala osobitne zameriavať 
na výmenu skúseností, ktoré členské štáty 
získali v procese politických, sociálnych a 
hospodárskych reforiem.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) Posilnená strategická a operačná 
spolupráca medzi Úniou a prijímateľmi 
uvedenými v prílohe I v oblasti 
bezpečnosti má kľúčový význam pre 
účinné a efektívne riešenie 
bezpečnostných hrozieb vrátane závažnej 
trestnej činnosti, organizovanej trestnej 
činnosti, terorizmu a ďalších hrozieb pre 
stabilitu a mier v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 8

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 

(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 
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s ľuďmi a prevádzačstvu. s ľuďmi, prevádzačstvu a terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Je mimoriadne dôležité 
podporovať sociálnu ochranu a sociálne 
začlenenie ako súčasť spolupráce medzi 
Úniou a prijímateľmi uvedenými 
v prílohe I. Cieľom intervencií v tejto 
oblasti by mala byť podpora inkluzívnych, 
účinných, efektívnych a primeraných 
systémov sociálnej ochrany, posilňovanie 
sociálneho začlenenia, presadzovanie 
rovnosti príležitostí a odstraňovanie 
nerovností a chudoby.

Pozmeňujúci návrh 10

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, a to aj 
zabezpečením nezávislosti súdnictva, 
demokracie a základných práv, ochranou 
a presadzovaním nezávislosti médií, 
transparentnosti a zákazu svojvoľného 
rozhodovania verejných orgánov a 
orgánov presadzovania práva, 
poskytovaním podpory nezávislým 
obhajcom ľudských práv a organizáciám 
občianskej spoločnosti, ktoré vykonávajú 
monitorovanie dodržiavania zásad 
právneho štátu, ochranou oznamovateľov 
a podporou iniciatív na presadzovanie 
transparentnosti, zodpovednosti 
a integrity a boj proti korupcii 
a organizovanej trestnej činnosti, 
prevenciu radikalizácie a terorizmu a 
posilňovanie dobrej správy vecí verejných 
vrátane reformy verejnej správy, sú pre 
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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.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Vzhľadom na komplikované 
etnické zloženie západného Balkánu a 
jeho nedávnu turbulentnú minulosť v 
oblasti etnických vzťahov je osobitne 
dôležitá ochrana národnostných, 
etnických a jazykových menšín. Na to, aby 
sa ochrana menšín stala silou 
zabezpečujúcou stabilitu v kandidátskych 
a potenciálnych kandidátskych krajinách, 
Únia by mala podporovať vlády pri 
prijímaní, monitorovaní a účinnom 
uplatňovaní právnych rámcov na ochranu 
menšín založených na príslušných 
medzinárodných normách. Únia by mala 
pri tom čerpať zo skúseností získaných 
počas prístupových rokovaní, ako aj po 
nich.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Situácia Rómov je vo väčšine 
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kandidátskych a potenciálnych 
kandidátskych krajín aj naďalej 
mimoriadne problematická, keďže aj 
naďalej trpia všadeprítomnou 
diskrimináciou, biednymi životnými 
podmienkami s nedostatočným prístupom 
k základným sociálnym službám a 
extrémne vysokou mierou negramotnosti 
a predčasného ukončenia školskej 
dochádzky, čo ešte viac prehlbuje ich 
sociálne vylúčenie. Nástroj IPA III by mal 
pomôcť pri poskytovaní presne zacielenej 
strategickej podpory na zlepšenie situácie 
Rómov v prijímateľských krajinách.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Pomoc by sa mala poskytovať aj s 
cieľom ďalej posilňovať práva menšín v 
záujme zlepšenia multikultúrneho 
porozumenia a mierového spolužitia.

Pozmeňujúci návrh 14

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 

(13) Prijímatelia uvedení v prílohe I 
musia byť lepšie pripravení na riešenie 
globálnych výziev, ako sú napríklad 
chudoba, udržateľný rozvoj a zmena 
klímy, a na zosúladenie s úsilím Únie pri 
riešení 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 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Komisia a členské štáty by mali 
zaručiť súlad, súdržnosť 
a komplementaritu svojej pomoci, a to 
najmä pravidelnými konzultáciami 
a častými výmenami informácií v rôznych 
etapách cyklu pomoci. Mali by sa tiež 
vykonať potrebné kroky na zaistenie lepšej 
koordinácie a komplementarity s inými 
darcami, a to aj pravidelnými 
konzultáciami. Mala by sa posilniť úloha 
občianskej spoločnosti vrátane organizácií 
pre ľudské práva žien, LGBTI osôb a 
menšín v rámci programov, ktoré 
implementujú vládne orgány, ako aj 
v pozícii priameho prijímateľa pomoci 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Priority akcie na dosiahnutie cieľov 
v príslušných oblastiach politiky, ktoré sa 
budú podporovať v rámci tohto nariadenia, 
by sa mali definovať v programovacom 
rámci, ktorý Komisia vypracuje na obdobie 

(17) Priority akcie na dosiahnutie cieľov 
v príslušných oblastiach politiky, ktoré sa 
budú podporovať v rámci tohto nariadenia, 
by sa mali definovať v programovacom 
rámci, ktorý Komisia vypracuje na obdobie 
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viacročného finančného rámca Únie na 
roky 2021 až 2027 v partnerstve 
s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, a to 
na základe programu rozširovania a ich 
špecifických potrieb a v súlade so 
všeobecnými a špecifickými cieľmi 
definovanými v tomto nariadení, pričom sa 
náležite zohľadnia príslušné národné 
stratégie. V programovacom rámci by sa 
mali určiť oblasti, na ktorých podporu sa 
má pomoc poskytovať, spolu s orientačnou 
alokáciou na jednotlivé oblasti podpory 
vrátane odhadovaných výdavkov 
súvisiacich s klímou.

viacročného finančného rámca Únie na 
roky 2021 až 2027 v partnerstve 
s prijímateľmi uvedenými v prílohe I, a to 
na základe programu rozširovania a ich 
špecifických potrieb, v súlade so 
všeobecnými a špecifickými cieľmi 
stanovenými v tomto nariadení a pri 
náležitom zohľadnení príslušných 
národných stratégií a uznesení 
Európskeho parlamentu. 
V programovacom rámci by sa mali určiť 
oblasti, na ktorých podporu sa má pomoc 
poskytovať, spolu s orientačnou alokáciou 
na jednotlivé oblasti podpory vrátane 
odhadovaných výdavkov súvisiacich 
s klímou.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pomoc poskytovaná prijímateľom 
uvedeným v prílohe I, pokiaľ ide o ich 
reformné úsilie s ohľadom na členstvo 
v Únii, je v záujme Únie. Pomoc by sa 
mala spravovať s výrazným zameraním sa 
na výsledky a so stimulmi pre tých, ktorí 
preukážu svoj záväzok k reformám 
prostredníctvom účinnej implementácie 
predvstupovej pomoci a pokroku na ceste 
k splneniu kritérií členstva.

(18) Je v spoločnom záujme Únie a 
prijímateľov uvedených v prílohe I, aby sa 
týmto prijímateľom poskytovala pomoc 
v ich reformnom úsilí s cieľom dosiahnuť 
členstvo v Únii. Pomoc by sa mala riadiť 
s výrazným zameraním na výsledky a mala 
by obsahovať stimuly pre tých, ktorí 
preukážu reformné odhodlanie účinnou 
implementáciou predvstupovej pomoci 
a dosiahnutím pokroku na ceste k splneniu 
kritérií členstva a k hodnotám Únie.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) V prípadoch vážneho zhoršenia 
situácie v oblasti právneho štátu, 
demokracie, ľudských práv a základných 
slobôd v kandidátskej alebo potenciálnej 
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kandidátskej krajine alebo v prípade, ak 
prijímateľ poruší svoje záväzky 
vyplývajúce z príslušných dohôd 
uzatvorených s Úniou, by mali byť 
vyvodené jednoznačné dôsledky. V 
takýchto prípadoch by bez toho, aby bol 
dotknutý rozpočtový postup a ustanovenia 
medzinárodných dohôd s prijímateľmi 
týkajúce sa pozastavenia pomoci, mala 
byť právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie udelená Komisii, aby 
mohla pozmeniť prílohu I k tomuto 
nariadeniu s cieľom pozastaviť alebo 
čiastočne pozastaviť pomoc Únie. Pri 
prijímaní takýchto rozhodnutí by Komisia 
mala zaistiť, aby bolo aj naďalej možné 
finančne podporovať akcie, ktoré priamo 
prospievajú občanom, najmä tie, ktoré 
vykonávajú mimovládne subjekty a ktoré 
priamo súvisia s posilňovaním právneho 
štátu, demokracie, ľudských práv a 
základných slobôd. Ak Komisia zistí, že už 
neexistujú dôvody na pozastavenie 
pomoci, mala by byť splnomocnená prijať 
delegované akty na pozmenenie prílohy I 
s cieľom obnoviť pomoc Únie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Prechod z priameho riadenia 
finančných prostriedkov predvstupovej 
pomoci Komisiou na nepriame riadenie 
prijímateľmi uvedenými v prílohe I by mal 
byť postupný a v súlade s príslušnými 
kapacitami uvedených prijímateľov. 
Pomoc by naďalej mala využívať štruktúry 
a nástroje, ktoré sa osvedčili 
v predvstupovom procese.

(19) Prechod z priameho riadenia 
finančných prostriedkov predvstupovej 
pomoci Komisiou na nepriame riadenie 
prijímateľmi uvedenými v prílohe I by mal 
byť postupný a v súlade s príslušnými 
kapacitami uvedených prijímateľov a mali 
by byť v súvislosti s ním v plnej miere 
uplatnené fiduciárne záruky vrátane, ale 
nie výlučne: transparentných postupov 
účtovania a verejného obstarávania a 
externého pravidelného preskúmania 
úradom OLAF. Pri poskytovaní pomoci 
by sa naďalej mali využívať štruktúry 
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a nástroje, ktoré sa osvedčili 
v predvstupovom procese. Osobitnú 
pozornosť treba venovať poskytovaniu 
pomoci na zlepšenie absorpčnej kapacity 
prijímateľských štátov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) Únia by sa mala snažiť 
čo najefektívnejšie využívať dostupné 
zdroje, aby optimalizovala účinok svojej 
vonkajšej činnosti. Aby sa predišlo 
prekrývaniu s ostatnými nástrojmi 
vonkajšieho financovania, malo by sa to 
dosiahnuť súdržnosťou 
a komplementaritou medzi nástrojmi Únie 
na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj 
vytvorením synergií s inými politikami 
a programami Únie. V príslušných 
prípadoch to zahŕňa aj súdržnosť 
a komplementaritu s makrofinančnou 
pomocou.

Pozmeňujúci návrh 21

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 

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

nové potreby si preto vyžaduje 
prispôsobenie finančnej implementácie 
programov. Toto nariadenie by v záujme 
zvýšenia schopnosti Únie reagovať na 
nepredvídané potreby a zároveň v súlade 
so zásadou, že rozpočet Únie sa stanovuje 
raz ročne, malo zachovať možnosť 
uplatňovať flexibilitu, ktorá je už povolená 
v nariadení o rozpočtových pravidlách pre 
iné politiky, konkrétne prenos finančných 
prostriedkov a opätovné viazanie už 
viazaných finančných prostriedkov, aby sa 
zabezpečilo efektívne využitie finančných 
prostriedkov EÚ pre občanov EÚ aj pre 
prijímateľov uvedených v prílohe I, čím sa 
maximalizujú finančné prostriedky EÚ 
dostupné na intervencie v rámci vonkajšej 
činnosti EÚ.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Aby sa zvýšilo povedomie o 
činnostiach Únie v teréne, treba 
nevyhnutne vyvíjať aktivity v oblasti 
transparentnosti, komunikácie a 
viditeľnosti. Aby bola široká verejnosť o 
týchto veciach lepšie informovaná, 
Komisia, delegácie Únie a prijímatelia by 
mali o využívaní predvstupovej pomoci v 
prijímateľských krajinách jasne a 
efektívne informovať tým, že stručne 
uvedú ciele takejto pomoci, jej využívanie 
a výsledky. Prijímatelia finančných 
prostriedkov Únie by mali priznať pôvod 
finančných prostriedkov Únie a 
zabezpečiť, aby boli dostatočne viditeľné. 
Nástroj IPA III by mal prispieť k 
financovaniu komunikačných akcií s 
cieľom propagovať výsledky pomoci Únie 
u viacerých cieľových skupín v krajinách 
prijímajúcich pomoc.
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) S cieľom zohľadniť zmeny v rámci 
politiky rozširovania alebo významný 
vývoj týkajúci sa prijímateľov uvedených 
v prílohe I by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu 
a aktualizáciu tematických priorít pomoci 
uvedených v prílohách II a III. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby sa tieto 
konzultácie viedli v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým v záujme zaistenia 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa všetky dokumenty 
poskytujú Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako expertom z členských 
štátov a experti Európskeho parlamentu 
a Rady majú stály prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
venujú príprave delegovaných aktov,

(32) S cieľom zohľadniť zmeny v rámci 
politiky rozširovania alebo významný 
vývoj týkajúci sa prijímateľov uvedených 
v prílohe I by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu 
a aktualizáciu tematických priorít pomoci 
uvedených v prílohách II a III. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov a občianskej 
spoločnosti, a aby sa tieto konzultácie 
viedli v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým 
v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia 
pri príprave delegovaných aktov sa všetky 
dokumenty poskytujú Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
expertom z členských štátov a experti 
Európskeho parlamentu a Rady majú stály 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa venujú príprave 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Nástroj IPA III má tieto špecifické 
ciele:

2. (netýka sa slovenskej verzie)

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a
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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 a 
dodržiavanie ľudských práv, základných 
práv a medzinárodného práva, podporovať 
nezávislosť súdnictva a účinnú súdnu 
ochranu, chrániť menšiny a poskytovať 
podporu nezávislým obhajcom ľudských 
práv, oznamovateľom a organizáciám 
občianskej spoločnosti, ktoré vykonávajú 
monitorovanie dodržiavania zásad 
právneho štátu, a podporovať iniciatívy 
na presadzovanie nezávislosti médií, 
transparentnosti, zodpovednosti, integrity 
a boja proti korupcii;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) posilniť účinnosť verejnej správy 
a podporiť štrukturálne reformy a dobrú 
správu vecí verejných na všetkých 
úrovniach;

b) posilniť kvalitu, účinnosť, 
transparentnosť a zodpovednosť verejnej 
správy, presadzovať transparentnosť a 
zákaz svojvoľného rozhodovania 
verejných orgánov a orgánov 
presadzovania práva a podporovať 
štrukturálne reformy a dobrú správu vecí 
verejných na všetkých úrovniach;

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) posilňovať sociálnu ochranu a 
sociálne začlenenie, a to aj presadzovaním 
rovnosti príležitostí a odstraňovaním 
nerovnosti a chudoby, zabezpečovaním 
prístupu k medzinárodnej ochrane, 
uľahčovaním legálnej migrácie 
a migrácie za prácou a integrovaním 
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marginalizovaných komunít, ako sú 
migranti a Rómovia;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) posilniť predchádzanie konfliktom 
a podporiť zmierenie, budovanie mieru, 
dobré susedské vzťahy, ako aj 
medziľudské kontakty a komunikáciu;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporovať územnú a cezhraničnú 
spoluprácu.

e) podporovať územnú a cezhraničnú 
spoluprácu a zlepšovať a upevňovať 
strategickú a operačnú spoluprácu s 
Úniou v oblasti riadenia hraníc a 
bezpečnosti v záujme boja proti hrozbám 
plynúcim z organizovanej trestnej 
činnosti, terorizmu a počítačovej 
kriminality.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pomoc v rámci nástroja IPA III 
možno poskytovať na typy akcií stanovené 
v Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde30, Európskom 
sociálnom fonde plus31 a Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 
vidieka32.

4. Pomoc v rámci nástroja IPA III 
možno poskytovať na typy akcií stanovené 
v Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde30, Európskom 
sociálnom fonde plus31, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 
vidieka32 a vo Fonde pre spravodlivosť, 
práva a hodnoty.
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__________________ __________________
30 COM(2018)0372 final – návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde.

30 COM(2018)0372 final – návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde.

31 COM(2018)0382 final – návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o Európskom sociálnom fonde plus 
(ESF+).

31 COM(2018)0382 final – návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o Európskom sociálnom fonde plus 
(ESF+).

32 COM(2018)0392 final – návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
strategických plánov, ktoré majú zostaviť 
členské štáty v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (strategické 
plány SPP) a ktoré sú financované 
z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1307/2013.

32 COM(2018)0392 final – návrh 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
strategických plánov, ktoré majú zostaviť 
členské štáty v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (strategické 
plány SPP) a ktoré sú financované 
z Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1307/2013.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V programoch a akciách podľa 
tohto nariadenia sa zohľadňuje zmena 
klímy, ochrana životného prostredia 
a rodová rovnosť a podľa potreby sa v nich 
riešia vzájomné prepojenia medzi cieľmi 
trvalo udržateľného rozvoja34, pričom 
cieľom je podporovať integrované 
opatrenia, ktoré môžu vytvárať súvisiace 
prínosy a ucelene spĺňať viaceré ciele.

2. V programoch a akciách podľa 
tohto nariadenia sa zohľadňuje zmena 
klímy, ochrana životného prostredia, 
základné práva a rodová rovnosť a podľa 
potreby sú zamerané na vzájomné 
prepojenia medzi cieľmi trvalo 
udržateľného rozvoja34 v záujme podpory 
integrovaných opatrení, ktoré môžu 
vytvárať súvisiace prínosy a ucelene spĺňať 
viaceré ciele.

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

34https://ec.europa.eu/europeaid/policies/su
stainable-development-goals_en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pomoc musí byť cielená a prispôsobená 
konkrétnej situácii prijímateľov 
uvedených v prílohe I, pričom sa 
zohľadňuje dodatočné úsilie potrebné na 
splnenie kritérií členstva, ako aj kapacity 
prijímateľov a osobitná pozornosť sa 
venuje zvyšovaniu ich absorpčnej 
kapacity. Rozsah a intenzita pomoci 
závisia od potrieb, odhodlania vykonávať 
reformy a od pokroku pri ich vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Pozastavenie pomoci Únie

1. V prípadoch vážneho zhoršenia 
stavu právneho štátu, demokracie, 
ľudských práv a základných slobôd v 
kandidátskej alebo potenciálnej 
kandidátskej krajine alebo v prípadoch, 
ak prijímateľ poruší svoje záväzky 
vyplývajúce z príslušných dohôd 
uzatvorených s Úniou, má Komisia v 
súlade s článkom 14 právomoc prijímať 
delegované akty, a tým pozmeniť prílohu 
I k tomuto nariadeniu s cieľom 
pozastaviť alebo čiastočne pozastaviť 
pomoc Únie. V prípade čiastočného 
pozastavenia sa uvedú programy, na ktoré 
sa pozastavenie vzťahuje. Pri prijímaní 
takýchto rozhodnutí Komisia zaistí, aby 
bolo aj naďalej možné finančne 
podporovať akcie, ktoré priamo 
prospievajú občanom, najmä tie, ktoré 
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vykonávajú mimovládne subjekty a ktoré 
priamo súvisia s posilňovaním právneho 
štátu, demokracie, ľudských práv a 
základných slobôd.
2. Ak Komisia zistí, že už neexistujú 
dôvody na pozastavenie pomoci, je v 
súlade s článkom 14 oprávnená prijať 
delegovaný akt, a tým pozmeniť prílohu I 
s cieľom obnoviť pomoc Únie.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17 Článok 17

Poskytovanie informácií, komunikácia 
a zverejňovanie

Poskytovanie informácií, komunikácia 
a zverejňovanie

1. Uplatňujú sa články 36 a 37 
[nariadenia o NDICI].

1. Komisia a delegácie Únie v 
prijímateľských krajinách prijmú pri 
poskytovaní finančnej pomoci podľa tohto 
nariadenia všetky potrebné opatrenia, aby 
zabezpečili viditeľnosť finančnej podpory 
Únie, a to aj tým, že budú sledovať 
dodržiavanie týchto požiadaviek 
príjemcami. Na akcie financované z 
nástroja IPA sa vzťahujú požiadavky 
stanovené v manuáli pre komunikáciu a 
zviditeľnenie vonkajších činností 
Európskej únie. Komisia prijme pre 
projekty financované Úniou usmernenia k 
činnostiam každého prijímateľa v oblasti 
zviditeľňovania a komunikácie.
1a. Komisia prijme opatrenia na 
posilnenie strategickej komunikácie a 
verejnej diplomacie s cieľom šíriť 
hodnoty Únie a upozorňovať na pridanú 
hodnotu jej pomoci.
1b. Prijímatelia finančných 
prostriedkov Únie priznajú ich pôvod a 
zabezpečia ich zviditeľnenie
a) poskytnutím vyhlásenia, v ktorom 
zdôraznia prijatú podporu od Únie 
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viditeľným spôsobom na dokumentoch a 
komunikačných materiáloch súvisiacich s 
implementáciou finančných prostriedkov, 
ako aj na oficiálnej webovej stránke, 
pokiaľ takáto stránka existuje;
b) podporou akcií a ich výsledkov 
tým, že budú poskytovať ucelené, účinné 
a primerané cielené informácie rôznym 
cieľovým skupinám vrátane médií a 
verejnosti.
1c. Komisia v súvislosti s týmto 
nariadením vykonáva informačné 
a komunikačné činnosti, ako aj v ňom 
stanovené akcie a dosiahnuté výsledky. 
Finančné zdroje pridelené v súvislosti 
s týmto nariadením zároveň prispievajú k 
inštitucionálnej komunikácii o politických 
prioritách Únie, pokiaľ sa priamo týkajú 
cieľov uvedených v článku 3 a prílohách 
II a III.

Pozmeňujúci návrh 35

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, obchodovaniu s ľuďmi, 

a) Zriadenie a podpora riadneho 
fungovania inštitúcií potrebných na 
zabezpečenie právneho štátu, demokracie, 
základných práv a ľudských práv vrátane 
práv menšín, a to už od ranej 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, ochranu a presadzovanie 
nezávislosti médií; vytvorenie účinných 
nástrojov na predchádzanie organizovanej 
trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, 
pašovaniu, praniu špinavých 
peňazí/financovaniu terorizmu a korupcii a 
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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.

boj proti nim; 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. povzbudzovanie a 
podporu skutočnej účasti žien a 
menšinových skupín v politike; prioritné 
riešenie otázok v súvislosti s rodovým 
hľadiskom a prijatie konkrétnych krokov 
s cieľom uplatňovať rodové hľadisko vo 
všetkých politikách.

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Presadzovanie dodržiavania práv 
osôb z národnostných, etnických alebo 
jazykových menšín. Intervencie sa 
zameriavajú na: činnosti podporujúce 
odpolitizovanie menšinových otázok, vývoj 
legislatívnych rámcov a dlhodobých 
stratégií na ochranu práv menšín; 
vytvorenie mohutných kapacít na 
monitorovanie uplatňovania existujúcich 
právnych predpisov v oblasti ochrany 
menšín v praxi s cieľom zabezpečiť 
účinné uplatňovanie a odstrániť 
nedostatky; umožnenie rozvoja 
vládnych/parlamentných/administratívnyc
h a súdnych štruktúr zaručujúcich účasť 
menšín a zriadenie osobitných orgánov 
alebo fór pre menšiny, ako sú rady pre 
menšiny; uľahčovanie a presadzovanie 
používania jazykov menšín vo vzdelávaní, 
verejnej správe, verejnom a kultúrnom 
živote a v médiách; výmena najlepších 
postupov v oblasti pozitívnej 
diskriminácie;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
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Príloha II – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) Zlepšenie situácie Rómov. 
Intervencie sa zameriavajú na: vývoj 
dôveryhodných, komplexných a 
primerane financovaných dlhodobých 
stratégií na začleňovanie a integráciu 
Rómov; opatrenia na zlepšenie situácie 
Rómov v oblasti vzdelávania, 
zdravotníctva, bývania a zamestnanosti, 
cielené opatrenia na zníženie 
negramotnosti a predčasného ukončenia 
školskej dochádzky; opatrenia na 
zabezpečenie zmysluplnej účasti Rómov 
na verejnom a politickom živote;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Reforma verejnej správy v súlade 
so zásadami verejnej správy. Intervencie sa 
zameriavajú na: posilnenie rámcov reformy 
verejnej správy; zlepšenie strategického 
plánovania a inkluzívny proces 
navrhovania politík a legislatívy založený 
na dôkazoch; zvýšenie profesionalizácie 
a depolitizácie verejnej služby začlenením 
meritokratických zásad; podporu 
transparentnosti a povinnosti zodpovedať 
sa; zlepšenie kvality a poskytovania služieb 
vrátane primeraných administratívnych 
postupov a využívania elektronickej 
verejnej správy zameranej na občanov; 
posilnenie riadenia verejných financií 
a tvorby spoľahlivých štatistík.

b) Reforma verejnej správy v súlade 
so zásadami verejnej správy. Intervencie sa 
zameriavajú na: posilnenie rámcov reformy 
verejnej správy; zlepšenie strategického 
plánovania a inkluzívny proces 
navrhovania politík a legislatívy založený 
na dôkazoch; zintenzívnenie spolupráce s 
organizáciami občianskej spoločnosti 
vrátane ženských organizácií, ktoré majú 
kľúčový význam pre správne fungovanie 
demokracie; posilnenie profesionalizácie 
a odpolitizovania verejnej služby 
začlenením meritokratických zásad; 
podporu transparentnosti a povinnosti 
zodpovedať sa; zlepšenie kvality 
a poskytovania služieb, ktoré zabezpečujú 
nediskrimináciu a poskytujú cielenú 
podporu, vrátane primeraných 
administratívnych postupov a využívania 
elektronickej verejnej správy zameranej na 
občanov; posilnenie a modernizáciu 
riadenia verejných financií; reformu 
daňovej správy, rozvoj digitálnej 
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ekonomiky a tvorbu spoľahlivých štatistík.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Posilnenie kapacity Únie a jej 
partnerov pri predchádzaní konfliktom, 
budovaní mieru a riešení situácie pred 
začiatkom krízy a po jej skončení, a to aj 
prostredníctvom včasného varovania 
a analýzy rizík citlivých z hľadiska 
konfliktov; podpora opatrení týkajúcich sa 
nadväzovania kontaktov medzi ľuďmi, 
zmierenia, budovania mieru a budovania 
dôvery ľudí, podpora budovania kapacít na 
podporu akcií v oblasti bezpečnosti 
a rozvoja (ďalej len „CBSD“).

d) Posilnenie kapacity Únie a jej 
partnerov na predchádzanie cezhraničnej 
trestnej činnosti a konfliktom, budovanie 
mieru a riešenie situácií pred začiatkom 
kríz a po ich skončení, a to aj včasným 
varovaním a analýzou rizík so zameraním 
na konflikty; podpora opatrení na 
presadzovanie kontaktov medzi ľuďmi, 
zmierenia, budovania mieru a budovania 
dôvery, podpora budovania kapacít na 
podporu akcií v oblasti bezpečnosti a 
rozvoja (ďalej len „CBSD“); strategická a 
operačná spolupráca s Úniou v oblasti 
riadenia hraníc, uľahčovanie policajnej a 
súdnej spolupráce medzi prijímateľmi a 
členskými štátmi v záujme boja proti 
organizovanej trestnej činnosti a podpora 
budovania kapacít v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a boja proti počítačovej 
kriminalite.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) Podpora zosúladenia pravidiel, 
noriem, politík a postupov partnerských 
krajín s pravidlami, normami, politikami 
a postupmi Únie vrátane pravidiel štátnej 
pomoci.

f) Podpora zosúladenia pravidiel, 
noriem, politík a postupov partnerských 
krajín s pravidlami, normami, politikami 
a postupmi Únie vrátane verejného 
obstarávania, hospodárskej súťaže, 
pravidiel štátnej pomoci a základných práv 
a zvyšovanie ich kapacity vykonávať 
acquis Únie.
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) Posilnenie prístupu k vzdelávaniu, 
odbornej príprave a celoživotnému 
vzdelávaniu a ich kvality na všetkých 
úrovniach a poskytovanie podpory 
kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu. 
Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú 
na: podporu rovnosti prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti 
v ranom detstve, základnému 
a sekundárnemu vzdelávaniu, zlepšovanie 
poskytovania základných zručností; 
zvýšenie dosahovaného stupňa vzdelania, 
zníženie miery predčasného ukončovania 
školskej dochádzky a posilnenie odbornej 
prípravy učiteľov. Rozvoj systémov 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) 
a podpora systémov vzdelávania na 
pracovisku s cieľom uľahčiť prechod na trh 
práce; zvýšenie kvality a relevantnosti 
vysokoškolského vzdelávania; podpora 
činností súvisiacich s absolventmi; 
zlepšenie prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu a podpora investícií do 
infraštruktúry v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy, najmä s cieľom znížiť 
územné rozdiely a podporiť nesegregované 
vzdelávanie, a to aj využitím digitálnych 
technológií.

g) Posilnenie prístupu k vzdelávaniu, 
odbornej príprave a celoživotnému 
vzdelávaniu a ich kvality na všetkých 
úrovniach a poskytovanie podpory 
kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu. 
Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú 
na: podporu rovnosti prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti 
v ranom detstve, základnému 
a sekundárnemu vzdelávaniu, zlepšovanie 
poskytovania základných zručností; 
zvýšenie dosahovaného stupňa vzdelania, 
zníženie miery predčasného ukončovania 
školskej dochádzky, zabezpečenie 
vzájomného uznávania diplomov a 
zručností a posilnenie odbornej prípravy 
učiteľov. Rozvoj systémov odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP) a podpora 
systémov vzdelávania na pracovisku 
s cieľom uľahčiť prechod na trh práce; 
zvýšenie kvality a relevantnosti 
vysokoškolského vzdelávania; podpora 
činností súvisiacich s absolventmi; 
zlepšenie prístupu k celoživotnému 
vzdelávaniu a podpora investícií do 
infraštruktúry v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy, najmä s cieľom znížiť 
územné rozdiely a podporiť nesegregované 
vzdelávanie, a to aj využitím digitálnych 
technológií.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) Podpora kvalitnej zamestnanosti 
a prístupu na trh práce. Intervencie v tejto 
oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej 

h) Podpora kvalitnej zamestnanosti 
a prístupu na trh práce. Intervencie v tejto 
oblasti sa zameriavajú na: riešenie vysokej 



AD\1174734SK.docx 27/32 PE625.581v02-00

SK

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 
fungujúceho sociálneho dialógu 
a modernizácia a posilňovanie inštitúcií 
trhu práce, napríklad verejných služieb 
zamestnanosti a inšpektorátov práce.

nezamestnanosti a nečinnosti 
podporovaním trvalo udržateľnej a 
nediskriminačnej 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 
fungujúceho sociálneho dialógu 
a modernizácia a posilňovanie inštitúcií 
trhu práce, napríklad verejných služieb 
zamestnanosti a inšpektorátov práce.

Pozmeňujúci návrh 43

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 

i) Podpora sociálnej ochrany 
a začlenenia a odstránenie chudoby. 
Intervencie v tejto oblasti sa zameriavajú 
na modernizáciu inkluzívnych systémov 
sociálnej ochrany s cieľom poskytovať 
účinnú, efektívnu, nediskriminačnú 
a primeranú ochranu vo všetkých etapách 
ľudského života, posilňovanie sociálneho 
začlenenia, presadzovanie rovnosti 
príležitostí a odstránenie nerovností 
a chudoby. Intervencie v tejto oblasti sa 
zameriavajú na: zabezpečovanie prístupu k 
medzinárodnej ochrane, uľahčenie 
legálnej migrácie a migrácie za prácou a 
začleňovanie marginalizovaných komunít, 
ako sú migranti a Rómovia; boj proti 
diskriminácii z akéhokoľvek dôvodu 
vrátane pohlavia, farby pokožky, rasového, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických znakov, jazyka, náboženského 
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detstve, bývanie, zdravotná starostlivosť 
a základné sociálne služby a dlhodobá 
starostlivosť, a to aj prostredníctvom 
modernizácie systémov sociálnej ochrany.

vyznania alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie; zlepšenie prístupu k 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 modernizáciou 
systémov sociálnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) Zlepšenie prístupu k digitálnym 
technológiám a službám a posilnenie 
výskumu, technologického rozvoja 
a inovácií investovaním do digitálnej 
pripojiteľnosti, digitálnej dôvery 
a bezpečnosti, digitálnych zručností 
a podnikavosti, ako aj výskumnej 
infraštruktúry a priaznivého prostredia a do 
podpory nadväzovania kontaktov 
a spolupráce.

l) Zlepšenie prístupu k digitálnym 
technológiám a službám a posilnenie 
výskumu, technologického rozvoja 
a inovácií investovaním do digitálnej 
pripojiteľnosti s osobitným zameraním na 
najviac znevýhodnené mikroregióny a 
vidiecke oblasti a ich obyvateľov, 
digitálnej dôvery a bezpečnosti, digitálnych 
zručností a podnikavosti, ako aj výskumnej 
infraštruktúry a priaznivého prostredia a do 
podpory nadväzovania kontaktov 
a spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na) Podpora cestovného ruchu a 
propagácia kultúrneho a prírodného 
dedičstva. Intervencie sa zameriavajú na: 
ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva 
vrátane kultúrneho dedičstva menšín, 
ochranu a podporu prírodného dedičstva 
a presadzovanie udržateľného cestovného 
ruchu; 
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Pozmeňujúci návrh 46

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 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 
migrantov, Rómov a skupín 
nachádzajúcich sa v zraniteľných 
situáciách; investícií do verejných služieb 
zamestnanosti a podpory investícií do 
verejného zdravia a sociálnych služieb;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) investície do mládeže, vzdelávania 
a zručností okrem iného prostredníctvom: 
rozvoja a implementácie spoločného 
vzdelávania, odbornej prípravy, systémov 
odbornej prípravy a infraštruktúry 
podporujúcej spoločné mládežnícke 
činnosti;

f) investície do mládeže, vzdelávania 
a zručností, okrem iného zabezpečením 
uznávania zručností a kvalifikácií a 
vypracovaním a zavedením systémov 
spoločného vzdelávania, odbornej prípravy 
a výcviku a infraštruktúry podporujúcej 
spoločné mládežnícke činnosti;

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) investovanie do budovania kapacít 
organizácií občianskej spoločnosti; 
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na pomoc pri meraní prínosu Únie 
k dosiahnutiu jej špecifických cieľov sa 
použije tento zoznam kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti:

Na pomoc pri posudzovaní prínosu Únie 
k dosiahnutiu jej špecifických cieľov, ako 
aj pokroku dosiahnutého prijímateľmi sa 
použije tento zoznam kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti:
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