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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 001-010  
predložené Výborom pre rozvoj 
 
Správa 
Gay Mitchell A7-0078/2009 
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
 
Návrh nariadenia (KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Názov 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 
1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj 
financovania rozvojovej spolupráce a 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1889/2006 o zavedení nástroja 
financovania na podporu demokracie a 
ľudských práv vo svete 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj 
financovania rozvojovej spolupráce 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Citácia 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 179 ods. 1 a článok 181 prvý 
pododsek, 

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 179 ods. 1, 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) Z implementácie týchto nariadení 
vyplynul nesúlad, pokiaľ ide o výnimku zo 
zásady neoprávnenosti daní, ciel a iných 
daňových poplatkov na financovanie ES. Z 
tohto dôvodu sa navrhuje zmeniť a doplniť 
príslušné ustanovenia nariadení (ES) 
č. 1905/2006 a (ES) č. 1889/2006 na účely 
ich zosúladenia s ostatnými nástrojmi. 

(2) Z vykonávania nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 vyplynul nesúlad, pokiaľ ide 
o výnimku zo zásady neoprávnenosti daní, 
ciel a iných daňových poplatkov na 
financovanie ES. Z tohto dôvodu sa 
navrhuje zmeniť a doplniť príslušné 
ustanovenia uvedeného nariadenia na 
účely jeho zosúladenia s ostatnými 
nástrojmi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok -1 a (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Odôvodnenie 27 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok -1a 

 Odôvodnenie 27 nariadenia (ES) 
č. 1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „(27) Opatrenia potrebné na vykonanie 
tohto nariadenia by sa mali prijať v 
súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES 
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu1 . 
Komisia by predovšetkým mala byť 
splnomocnená na prijímanie 
strategických dokumentov a viacročných 
orientačných programov. Keďže tieto 
opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a 
ich cieľom je zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho 
doplnením o nové nepodstatné prvky, 
musia sa prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolu ustanoveným v 
článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. 

 __________________________ 
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1 
Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. " 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok -1 b (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 17 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok -1b 

 Článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „2. V rámci sumy uvedenej v prílohe IV 
Komisia stanoví maximálnu sumu 
dostupnú každej krajine protokolu o 
cukre na financovanie činností 
uvedených v odseku 1 na základe 
potrieb každej krajiny súvisiacich najmä 
s dosahom reformy v sektore cukru v 
dotknutej krajine a s významom sektora 
cukru pre jej hospodárstvo. Stanovenie 
kritérií prideľovania sa zakladá na 
údajoch o úrode pred rokom 2004. 

Ďalšie pokyny pre rozdelenie celkovej 
sumy medzi prijímateľov stanoví 
Komisia [...]. 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3a.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok -1 c (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 21 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok -1c 

 Článok 21 nariadenia (ES) č. 1905/2006 
sa nahrádza takto: 

 „Strategické plány a viacročné 
orientačné programy uvedené v 
článkoch 19 a 20, ako aj ich revízie 
uvedené v článku 19 ods. 2 a v článku 20 
ods. 1, ako aj sprievodné opatrenia 
uvedené v článku 17 prijíma Komisia 
[...]. 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tohto 
nariadenia jeho doplnením sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3a.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 a (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 33 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Článok 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
1905/2006 sa nahrádza takto: 

 „1. Komisia pravidelne monitoruje a 
reviduje svoje programy a hodnotí 
výsledky vykonávania geografických a 
tematických politík a programov, ako aj 
odvetvových politík a účinnosť 
plánovania, v prípade potreby 
prostredníctvom nezávislých vonkajších 
hodnotení, aby sa uistila, či splnili ciele, 
a aby mohla sformulovať odporúčania 
na účely skvalitnenia budúcich operácií. 
Náležite sa zohľadnia návrhy 
Európskeho parlamentu, národných 
parlamentov alebo Rady na nezávislé 
vonkajšie hodnotenie. Osobitná 
pozornosť sa venuje sociálnym sektorom 
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a pokroku v dosahovaní RCM.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 b (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 34 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 1b 

 Článok 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
1905/2006 sa nahrádza takto: 

 1. Komisia preskúma pokrok dosiahnutý 
pri vykonávaní opatrení prijatých podľa 
tohto nariadenia a predloží Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu o 
vykonávaní a výsledkoch a podľa 
možnosti hlavných výsledkoch a dosahu 
pomoci. Túto správu predloží aj 
národným parlamentom, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 c (nový) 
Nariadenie (ES) č. 1905/2006 
Článok 35 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 1c 

 Článok 35 nariadenia (ES) č. 1905/2006 
sa nahrádza takto: 

 „1. Komisii pomáha výbor. 

 2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
jeho článku 8. Lehota ustanovená v 
článku 4 ods. 3 rozhodnutia je 30 dní. 

 3. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
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uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 
1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia 
jeho článku 8. 

 3a. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 
a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so 
zreteľom na ustanovenia jeho článku 8. 

 4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 

 5. Pozorovateľ z EIB sa zúčastňuje 
rokovaní výboru o otázkach, ktoré sa 
týkajú banky.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 2 
Nariadenie (ES) č. 1889/2006 
Článok 13 – odsek 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V článku 13 nariadenia (ES) č. 1889/2006 
sa druhý odsek nahrádza takto: 

vypúšťa sa 

"6. Pomoc Spoločenstva sa v zásade 
nevyužíva na platbu daní, ciel ani 
poplatkov v prijímajúcich krajinách.“ 

 

 
 
 


