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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Technická a finančná pomoc pre krajiny v procese rozširovania Únie poskytovaná 
prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA) pre ne znamená podporu v rámci 
platného viacročného finančného rámca pri prechode od statusu potenciálnej kandidátskej 
krajiny k statusu kandidátskej krajiny a napokon k členstvu v Európskej únii; prispieva 
k presadzovaniu stability, bezpečnosti a prosperity. Spravodajkyňa výboru požiadaného 
o stanovisko sa nazdáva, že súčasné znenie nariadenia v podobe, v akej ho navrhuje Európska 
komisia [COM(2011) 838], celkovo spĺňa svoj účel, ktorým je posilnenie účinnosti finančnej 
a technickej pomoci zlepšením fungovania nástroja a znížením administratívnej záťaže.  
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko však k návrhu nového nariadenia o nástroji 
predvstupovej pomoci IPA II vypracovanému Európskou komisiou predložila niekoľko 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú 
otázok, ktoré sú uvedené ďalej.

Programy cezhraničnej spolupráce financované z dotknutého nástroja sú z hľadiska politiky 
regionálneho rozvoja na vynikajúcej úrovni. Ich cieľom je posilniť konkurencieschopnosť 
a excelentnosť, zvýšiť hospodársku prosperitu cezhraničných regiónov a politickú ochranu 
a bezpečnosť v oblasti, ako aj uľahčiť proces európskej integrácie. Spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko sa domnieva, že kľúčový význam má zníženie existujúcich 
rozdielov medzi úrovňami rozvoja cezhraničných regiónov a zlepšenie spolupráce medzi 
spoločenstvami na regionálnej a miestnej úrovni v sociálnej, kultúrnej a vedeckej oblasti. 
V súvislosti s týmto cieľom a po konzultáciách s Európskou komisiou prevláda presvedčenie, 
že vyčlenenie väčšieho podielu finančných prostriedkov z IPA na oživenie cezhraničnej 
spolupráce je potrebné i oprávnené, najmä z uvedeného hľadiska politiky súdržnosti EÚ. 

Celkovo možno konštatovať, že by sa malo naďalej vyvíjať úsilie zamerané na posilňovanie 
demokracie a ľudských práv. Súčasné znenie návrhu by sa preto malo s ohľadom na samotnú 
ideu demokracie doplniť o ďalšie odôvodnenie. Podľa spravodajkyne výboru požiadaného 
o stanovisko by Európa mala opakovane zdôrazňovať svoj prístup k podpore demokracie a 
dodržiavaniu zásady právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd. Mali by sa teda 
zaviesť flexibilnejšie a účinnejšie finančné nástroje a mechanizmy s cieľom zlepšiť súčasné 
nástroje na podporu demokracie, ktoré sa využívajú v oblasti zahraničnej politiky EÚ. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko upozorňuje na to, že kritériá prideľovania 
finančných prostriedkov v súvislosti s IPA by bolo treba upraviť o niečo lepšie. Nástroj je 
v súlade so zásadami Európskej územnej spolupráce, takže jeho financovanie vo výraznej 
miere závisí od kritéria počtu obyvateľov, ktoré sa môže javiť ako diskriminujúce voči 
relatívne vyľudneným oblastiam, ako sú krajiny západného Balkánu. 

Navyše cieľom nástroja IPA je podporiť reformu prechodu a posilniť inštitucionálne kapacity 
na jeho vykonávanie. Z návrhu Európskej komisie však vyplýva, že čím väčšia je absorpčná a 
administratívna kapacita danej krajiny, tým viac prostriedkov krajina dostane. Navyše 
administratívne kapacity na západnom Balkáne boli znížené z dôvodov, nad ktorými štáty 
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tohto regiónu nemali kontrolu. Určite bude teda možné zaznamenať, že tieto krajiny možno 
dostávajú menej finančných prostriedkov než iné kandidátske krajiny. Z tohto dôvodu 
spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby sa so zreteľom na články 6 a 9 
návrhu Európskej komisie mohli definovať podrobnejšie kritériá financovania.

Takisto by sa mala podporovať posilnená spolupráca medzi prijímajúcimi krajinami 
a členskými štátmi. Článok 2 písm. b) súčasného znenia návrhu Európskej komisie by mal 
preto zahŕňať rozsiahlejšiu definíciu spolupráce medzi členskými štátmi a 
kandidátskymi/potenciálnymi kandidátskymi krajinami. Z tohto dôvodu by spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko chcela zahrnúť definíciu tzv. twinningu do znenia textu, čo 
je nástroj, ktorého účelom je poskytnúť prijímajúcim krajinám pomoc pri rozvoji modernej 
a efektívnej administratívy so štruktúrami, ľudskými zdrojmi a riadiacimi zručnosťami 
porovnateľnými s tými, ktoré sú v členských štátoch EÚ. Týmto doplnením sa takisto 
posilňuje miestny a regionálny rozmer predvstupového procesu, čo je dôležitý prístup 
z hľadiska politiky regionálneho rozvoja .

V rámci tohto prístupu treba v mene EÚ pokračovať aj v úsilí zameranom na zlepšenie 
situácie národnostných menšín v krajinách v predvstupovom procese. Diskriminácia 
príslušníkov menšín a v niektorých prípadoch aj násilie voči nim sú stále rozšíreným javom. 
Navyše štátne financovanie opatrení na ochranu menšín v týchto krajinách je naďalej 
nedostatočné. Z tohto dôvodu by sa malo pokračovať v jednotnom úsilí o posilnenie 
mechanizmov na ochranu menšinových spoločenstiev a pomoc týmto spoločenstvám pri 
zmysluplnom uplatňovaní ich práv. V odôvodnení 8 navrhovaného nariadenia by sa preto 
mala nachádzať jasná zmienka o ochrane národnostných menšín. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je pevne presvedčená o tom, že občiansku 
spoločnosť a jej organizácie, na ktoré sa odkazuje spoločne ako na mimovládne organizácie 
(MVO), treba podporovať pri každej príležitosti.  Z tohto dôvodu stojí za zmienku, že 
minimálne v niektorých prijímajúcich krajinách sa k občianskej spoločnosti pristupuje ako 
k nástroju na budovanie administratívnych kapacít. Do budovania demokracie je však 
potrebné zapojiť aj občiansku spoločnosť, ktorá je nezávislá od vlády. Účelom 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 3 ods. 1 návrhu Európskej komisie je 
dosiahnuť presne tieto ciele.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že rozsah a podmienky 
financovania z nástroja IPA, ako aj platné pravidlá účasti a oprávnenosti si vyžadujú ďalší 
vývoj a objasnenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:



PA\898400SK.doc 5/13 PE487.681v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Je potrebné zdôrazniť význam 
posilňovania demokracie a ľudských práv 
a prijať iniciatívy na zavedenie 
primeraných nových mechanizmov 
a nových prostriedkov s cieľom 
podporovať takú formu vlády, ktorá by 
bola založená na rovnosti a v prípade 
ktorej by všetci občania príslušného štátu 
spoločne rozhodovali o verejnej politike, 
zákonoch a opatreniach svojho štátu na 
základe zásady, podľa ktorej majú všetci 
občania rovnakú možnosť vyjadriť svoj 
názor.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je presvedčená, že na zaplnenie medzier 
v zahraničnej politike EÚ sú naďalej potrebné ďalšie nástroje na podporu demokratických 
procesov v krajinách v procese transformácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Pomoc podľa tohto nariadenia by sa 
mala poskytovať v súlade s rámcom 
politiky rozširovania definovaným Úniou 
pre každú krajinu prijímajúcu pomoc s 
ohľadom na ročný finančný balík Komisie 
na rozšírenie, ktorý zahŕňa správy o 
pokroku a stratégiu rozšírenia, na dohody o 
stabilizácii a pridružení a európske alebo 
prístupové partnerstvo. Pomoc by sa mala 
zameriavať najmä na obmedzený počet 
oblastí politiky, ktoré pomôžu krajinám 

(8) Pomoc podľa tohto nariadenia by sa 
mala poskytovať v súlade s rámcom 
politiky rozširovania definovaným Úniou 
pre každú krajinu prijímajúcu pomoc s 
ohľadom na ročný finančný balík Komisie 
na rozšírenie, ktorý zahŕňa správy o 
pokroku a stratégiu rozšírenia, na dohody o 
stabilizácii a pridružení a európske alebo 
prístupové partnerstvo. Pomoc by sa mala 
zameriavať najmä na obmedzený počet 
oblastí politiky, ktoré pomôžu krajinám 
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prijímajúcim pomoc posilniť demokratické 
inštitúcie a právny štát, reformovať 
súdnictvo a verejnú správu, dodržiavať 
základné práva a podporovať rodovú 
rovnosť a nediskrimináciu. Takisto by mala 
zlepšiť ich hospodársky a sociálny rozvoj, 
podporovať agendu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu v súlade 
so stratégiou Európa 2020 a postupnú 
harmonizáciu s kodanskými kritériami. 
Mal by sa posilniť súlad medzi finančnou 
pomocou a celkovým pokrokom 
dosiahnutým pri vykonávaní predvstupovej 
stratégie.

prijímajúcim pomoc posilniť demokratické 
inštitúcie a právny štát, reformovať 
súdnictvo a verejnú správu, dodržiavať 
základné práva, podporovať rodovú 
rovnosť, chrániť národnostné menšiny a 
podporovať nediskrimináciu. Takisto by 
mala zlepšiť ich hospodársky a sociálny 
rozvoj, podporovať agendu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu v súlade 
so stratégiou Európa 2020 a postupnú 
harmonizáciu s kodanskými kritériami. 
Mal by sa posilniť súlad medzi finančnou 
pomocou a celkovým pokrokom 
dosiahnutým pri vykonávaní predvstupovej 
stratégie.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana národnostných menšín a ľudských práv je v EÚ veľmi dôležitá, zdá sa však, že v 
rámci európskych politík má naďalej len okrajový význam. Pokiaľ ide o proces rozširovania, 
krajiny s najmenšími problémami v oblasti národnostných menšín na svojom území budú 
určite prvými krajinami, ktoré sa stanú členmi Európskej únie. Je dôležité, aby bola 
nediskriminácia aj voči národnostným menšinám uznaná ako cieľ politiky EÚ v potenciálnych 
kandidátskych krajinách i kandidátskych krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na zaručenie súdržnosti medzi 
prístupovým procesom a finančnou a 
technickou pomocou poskytovanou podľa 
tohto nariadenia a na dosahovanie cieľov 
prístupového programu by Komisia mala 
ustanoviť spoločný strategický rámec na 
využívanie nástroja predvstupovej pomoci. 
Tento rámec by mal okrem iného definovať 
zoznam kľúčových činností, ktoré môžu 
byť podporované podľa tohto nariadenia, a 
kritérií na pridelenie prostriedkov. 
Spoločný strategický rámec by mal 
predstavovať referenčný rámec pre 

(11) Na zaručenie súdržnosti medzi 
prístupovým procesom a finančnou a 
technickou pomocou poskytovanou podľa 
tohto nariadenia a na dosahovanie cieľov 
prístupového programu by Komisia mala 
ustanoviť spoločný strategický rámec na 
využívanie nástroja predvstupovej pomoci. 
Tento rámec by mal okrem iného definovať 
zoznam kľúčových činností, ktoré môžu 
byť podporované podľa tohto nariadenia, 
a podrobnejších kritérií na pridelenie 
prostriedkov. Spoločný strategický rámec 
by mal predstavovať referenčný rámec pre 
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strategické dokumenty pre jednotlivé 
krajiny a pre viaceré krajiny.

strategické dokumenty pre jednotlivé 
krajiny a pre viaceré krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné stanoviť jasné a jednoznačné kritériá prideľovania predvstupových finančných 
prostriedkov.  Keďže terajšia formulácia uvedená v nariadení by mohla budiť dojem, že nie je 
dostatočne presná a jasná, malo by sa v zásade stanoviť, že je potrebné jej spresnenie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) boj proti korupcii a organizovanému 
zločinu;

iii) boj proti korupcii a organizovanej 
trestnej činnosti tým, že väčšia pozornosť 
sa venuje presadzovaniu práva, kontrole 
hraníc a riadeniu hraníc, ako aj 
imigračným kontrolám;

Or. en

Odôvodnenie

V úsilí o odstránenie korupcie a organizovanej trestnej činnosti dochádza k pokroku. 
Zločinecké organizácie však pôsobia najmä naprieč hranicami štátov: obchodovanie 
s drogami, nezákonné obchodovanie, nedovolené prevádzačstvo migrantov , falšovanie. S 
cieľom zabezpečiť, aby bola pomoc EÚ pri riešení týchto problémov účinnejšia, je nevyhnutné 
zlepšiť správu v oblasti súdnictva, bojovať proti trestnej činnosti, kontrolovať hranice a vo 
väčšej miere sa zamerať na cezhraničný pohyb obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Podpora hospodárskeho, sociálneho a 
teritoriálneho rozvoja s cieľom
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, okrem iného 

b) Podpora hospodárskeho, sociálneho a 
teritoriálneho rozvoja v záujme
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, zlepšenie spolupráce 
medzi členskými štátmi a kandidátskymi 
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prostredníctvom: alebo potenciálnymi kandidátskymi 
krajinami, ako aj medzi samotnými týmito 
krajinami, okrem iného prostredníctvom:

Or. en

Odôvodnenie

Tento nástroj na budovanie inštitúcií znamená rôzne výhody a prínosy. Najvýznamnejšími sú: 
rozvoj modernej a efektívnej správy na centrálnej, miestnej a regionálnej úrovni, priama 
výmena skúseností a poznatkov, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ, vykonávanie najlepších 
postupov v oblasti správy EÚ, odborná príprava a posilňovanie odborných kapacít, zmeny 
organizačných postupov a kultúry, lepšia komunikácia a koordinácia atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

va) twinning, ktorý umožňuje, aby dve 
spoločenstvá spolupracovali jedinečným 
spôsobom s cieľom vytvoriť modernú 
a efektívnu verejnú správu – vrátane 
stabilných štruktúr, kvalifikovaného 
personálu a náležitých schopností –, ktorá 
je navrhnutá tak, aby spĺňala normy 
dodržiavané v členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Tento nástroj na budovanie inštitúcií znamená rôzne výhody a prínosy. Najvýznamnejšími sú: 
rozvoj modernej a efektívnej správy na centrálnej, miestnej a regionálnej úrovni, priama 
výmena skúseností a poznatkov, pokiaľ ide o právne predpisy EÚ, vykonávanie najlepších 
postupov v oblasti správy EÚ, odborná príprava a posilňovanie odborných kapacít, zmeny 
organizačných postupov a kultúry, lepšia komunikácia a koordinácia atď.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) rozvoj organizácií občianskej 
spoločnosti a mimovládnych organizácií 
a podpora ich aktivít zameraných na 
budovanie demokratickej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých krajinách sa k občianskej spoločnosti pristupuje ako k nástroju na budovanie 
administratívnych kapacít. Treba zdôrazniť, že takisto je potrebné zapojiť občiansku 
spoločnosť do budovania demokratických hodnôt a podporovať ich činnosť, ktorá je nezávislá 
od vlády.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pri príprave, vykonávaní a monitorovaní 
pomoci podľa tohto nariadenia Komisia v 
zásade koná v partnerstve s krajinami 
prijímajúcimi pomoc. Na partnerstve sa 
podľa potreby zúčastňujú príslušné
vnútroštátne, regionálne a miestne úrady,
hospodárski a sociálni partneri, občianska
spoločnosť a neštátne subjekty.

5. Pri príprave, vykonávaní a monitorovaní 
pomoci podľa tohto nariadenia Komisia v 
zásade koná v partnerstve s krajinami 
prijímajúcimi pomoc. Na partnerstve sa 
zúčastňujú títo partneri:

i) príslušné regionálne, miestne, mestské 
a ostatné orgány verejnej správy;
ii) hospodárski a sociálni partneri;

iii) orgány zastupujúce občiansku
spoločnosť, mimovládne organizácie 
a orgány zodpovedné za presadzovanie
rovnosti a nediskriminácie a
iv) neštátne subjekty.

Partneri sa zúčastňujú na činnosti 
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monitorovacích výborov pre jednotlivé 
programy.
Zapojenie týchto partnerov je v súlade 
s európskym kódexom správania.

Or. en

Odôvodnenie

Zapojenie občianskej spoločnosti je dôležitým prvkom budovania a posilňovania demokracie. 
Rozvoj modernej a efektívnej správy na centrálnej, miestnej a regionálnej úrovni, priama 
výmena skúseností a poznatkov, vykonávanie najlepších postupov, odborná príprava 
a posilňovanie odborných kapacít, zmeny organizačných postupov a kultúry, lepšia 
komunikácia a koordinácia a v neposlednom rade i vykonávanie štrukturálnych politík si 
vyžadujú rozhodné, jednoznačné a podrobné uznanie zásady partnerstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pomoc podľa tohto nariadenia sa 
poskytuje na základe indikatívnych 
strategických dokumentov pre jednotlivé 
krajiny alebo pre viacero krajín (ďalej len 
„strategické dokumenty“), vytvorených na 
obdobie trvania viacročného finančného 
rámca Únie Komisiou v partnerstve s 
príslušnými krajinami prijímajúcimi 
pomoc.

1. Pomoc podľa tohto nariadenia sa 
poskytuje na základe indikatívnych 
strategických dokumentov pre jednotlivé 
krajiny alebo pre viacero krajín (ďalej len 
„strategické dokumenty“), vytvorených na 
obdobie trvania viacročného finančného 
rámca Únie Komisiou v partnerstve 
s krajinou alebo krajinami prijímajúcimi 
pomoc a príslušným členským štátom 
alebo členskými štátmi a po dôkladnej 
konzultácii s Európskym parlamentom.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odmieta univerzálny prístup („one size fits 
all“), keďže administratívna a absorpčná kapacita, ako aj odvetvové štruktúry sa v 
jednotlivých regiónoch potenciálnych kandidátskych krajín a kandidátskych krajín výrazne 
líšia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Strategické dokumenty zahŕňajú 
indikatívne pridelenie prostriedkov Únie 
podľa jednotlivých oblastí politiky 
rozpísané na jednotlivé roky, v súlade s 
kritériami stanovenými v spoločnom 
strategickom rámci nástroja IPA, ktorý sa 
uvádza v článku 5. Indikatívne pridelenie 
prostriedkov náležite zohľadňuje potreby,
kapacitu využitia a administratívnu 
kapacitu krajín prijímajúcich pomoc. 
Takisto umožní riešenie vzniknutých 
potrieb a zahŕňa stimuly na zvýšenie 
výkonnosti krajín prijímajúcich pomoc z 
hľadiska cieľov stanovených vo 
viacročných indikatívnych stratégiách.

3. Strategické dokumenty zahŕňajú 
indikatívne pridelenie prostriedkov Únie 
podľa jednotlivých oblastí politiky 
rozpísané na jednotlivé roky, v súlade s 
kritériami stanovenými v spoločnom 
strategickom rámci nástroja IPA, ktorý sa 
uvádza v článku 5. Indikatívne pridelenie 
prostriedkov náležite zohľadňuje potreby 
krajín prijímajúcich pomoc a v primeranej 
miere aj ich absorpčnú kapacitu a 
administratívnu kapacitu . Takisto 
umožňuje riešenie vzniknutých potrieb a 
zahŕňa stimuly na zvýšenie výkonnosti 
krajín prijímajúcich pomoc z hľadiska 
cieľov stanovených vo viacročných 
indikatívnych stratégiách.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odmieta univerzálny prístup („one size fits 
all“), keďže administratívna a absorpčná kapacita, ako aj odvetvové štruktúry sa v 
jednotlivých regiónoch potenciálnych kandidátskych krajín a kandidátskych krajín výrazne 
líšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za riadne odôvodnených okolností a s 
cieľom zaručiť súdržnosť a účinnosť 
financovania Únie alebo s cieľom 
podporovať regionálnu spoluprácu sa 
Komisia môže rozhodnúť rozšíriť nárok na 
programy a opatrenia podľa článku 7 na 
krajiny, územia alebo regióny, ktoré by 

1. Za riadne odôvodnených okolností 
definovaných v delegovanom akte 
prijatom v súlade s článkom 11 a s cieľom 
zaručiť súdržnosť a účinnosť financovania 
Únie alebo s cieľom podporovať 
regionálnu spoluprácu sa Komisia môže 
rozhodnúť rozšíriť nárok na programy a 
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inak nemali nárok na financovanie podľa 
článku 1, ak takýto program alebo 
opatrenie, ktoré sa má vykonávať, je 
globálnej, regionálnej alebo cezhraničnej 
povahy.

opatrenia podľa článku 7 na krajiny, 
územia alebo regióny, ktoré by inak nemali 
nárok na financovanie podľa článku 1, ak 
takýto program alebo opatrenie, ktoré sa 
má vykonávať, je globálnej, regionálnej 
alebo cezhraničnej povahy.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že definícia výrazu „riadne 
odôvodnené okolnosti“, ktoré v súčasnom znení umožňuje zapojenie rôznych druhov fondov 
EÚ na externé použitie [nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA), Európska nadácia pre demokraciu (EED), rozvojové fondy pre 
„tretí svet“] takmer výlučne podľa uváženia vykonávacích orgánov, si vyžiadala zmenu 
a spresnenie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Cezhraničná spolupráca sa vykonáva 
v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 
prostredníctvom primeraných nástrojov. 
Tieto nástroje konkrétne zahŕňajú 
európske zoskupenie územnej spolupráce 
v súlade s nariadením (ES) č. 1082/2006 
Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 
20061.
_________________
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. en

Odôvodnenie

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) sa už osvedčilo ako nevyhnutný nástroj 
územnej spolupráce (na cezhraničnej, nadregionálnej a nadnárodnej úrovni) v rámci 
Európskej únie. Z tohto dôvodu je len vhodné, aby sa EZÚS rozšírením oblasti pôsobnosti 
prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k nariadeniu č. 1082/2006, ktoré sú 
v súčasnosti predmetom rokovaní, na subjekty, ktoré nie sú usadené v členskom štáte, 
uplatňovalo na európsku politiku rozširovania z hľadiska jej „vonkajšej súdržnosti“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Referenčná suma na vykonávania tohto 
nariadenia v období 2014 – 2020 je 
14 110 100 000 miliónov EUR (v bežných 
cenách). Až do 3 % referenčnej sumy sa 
pridelí na programy cezhraničnej 
spolupráce medzi krajinami prijímajúcimi 
pomoc a členskými štátmi EÚ.

1. Referenčná suma na vykonávanie tohto 
nariadenia v období 2014 – 2020 je 14 110 
100 000 EUR (v bežných cenách). Až do 
7 % referenčnej sumy sa pridelí na 
programy cezhraničnej spolupráce medzi 
krajinami prijímajúcimi pomoc 
a členskými štátmi EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže cezhraničná spolupráca je kľúčovou prioritou politiky EÚ a jej cieľom je prispieť k 
podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja v regiónoch na oboch stranách spoločných 
hraníc, riešiť náročné úlohy v oblastiach, akými sú oblasť životného prostredia, verejného 
zdravia, predchádzania organizovanej trestnej činnosti a boja proti nej, zaistiť fungujúce a 
dobre chránené hranice a podporovať cezhraničné kontakty medzi obyvateľmi danej oblasti, 
je nevyhnutné, aby sa na tento nástroj pridelili podstatne vyššie finančné prostriedky.


