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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Pred koncom 6. volebného obdobia vyzval Výbor pre zahraničné veci Európsku komisiu, aby 
vytvorila doplňujúci nástroj na financovanie činností s rozvojovými krajinami, ktoré nepatria 
do pôsobnosti nástroja rozvojovej spolupráce (DCI). Keďže DCI je obmedzený na činnosti, 
ktoré majú charakter oficiálnej rozvojovej pomoci, vytvorilo sa právne vákuum v súvislosti s 
činnosťami s rozvojovými krajinami, ktoré sú založené na obojstrannom záujme, napr. 
kultúrne a akademické výmeny, výmeny v oblasti technológií, politický dialóg, podpora médií 
a iné.

Aby nevzniklo príliš veľa nástrojov v oblasti vonkajších vzťahov, Výbor pre zahraničné veci 
navrhol, aby sa súčasný nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami (ICI) (nariadenie 
Rady (ES) č. 1934/2006) transformoval na nástroj spolupráce s tretími krajinami na činnosti, 
ktoré nemajú charakter oficiálnej rozvojovej pomoci (ďalej len ODA).

Právny základ

Komisia predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ICI+) (KOM(2009)197 v 
konečnom znení), ktorého gestorským výborom je Výbor pre medzinárodný obchod, pretože 
tento výbor bol gestorským výborom aj v minulosti pri prijímaní pôvodného nástroja ICI. 
Výbor pre zahraničné veci požiadal v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku Parlamentu 
o udelenie štatútu pridruženého výboru, pretože nový nástroj nielenže doplní časti, ktoré 
neboli v pôvodnom nástroji, ale aj – čo je dôležité – stane sa teraz nástrojom zahraničnej 
politiky pre vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v Ázii, Latinskej Amerike a na Blízkom 
východe.

Komisia vo svojom novom návrhu rozširuje geografickú pôsobnosť z pôvodných 17 krajín s 
vysokými príjmami z nástroja ICI o ďalších 46 krajín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o DCI, 
a na obdobie 2010 – 2013 navrhuje približne zdvojnásobiť referenčnú sumu na túto 
spoluprácu zo 172 miliónov EUR na 348 miliónov EUR. 

Dňa 1. decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva a právny základ nového 
nástroja treba zmeniť. Podľa ustanovení novej zmluvy sa bývalý článok 181a (teraz článok 
212) mení tak, že sa vzťahuje len na činnosti spolupráce s industrializovanými krajinami. 
Keďže po zmene nástroja ICI budú viac než dve tretiny partnerských krajín tvoriť rozvojové 
krajiny, boli doplnené dva ďalšie právne základy: rozvojová spolupráca (článok 208/9) a 
obchodná politika (článok 206/7). V skutočnosti ani jeden z troch právnych základov plne 
nezodpovedá typu činností, na ktoré by sa mal vzťahovať tento nový nástroj, pretože po 
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa nielen zmenil význam článku 212, ale bol 
prepracovaný aj článok 208/9. Prvoradým cieľom rozvojovej spolupráce sa teraz stáva 
zmiernenie chudoby. Kým zmiernenie chudoby je v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci 
jednoznačne hlavným cieľom „veľkého“ DCI, „malý“, zmenený nástroj ICI by sa mal 
vzťahovať na činnosti spoločného záujmu Európy a partnerských krajín, ktoré nemajú 
charakter ODA. Zmysel článku 208/9 sa preto naplní len vtedy, ak sa nástroje DCI a 
(zmenený) ICI budú považovať za dve súčasti jedného celku.
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Keďže sa nenašlo žiadne vhodnejšie riešenie, právne služby všetkých troch inštitúcií sa 
dohodli na prijatí trojitého právneho základu a spravodajkyňa navrhuje podporiť návrh 
Komisie.

Komitológia

V súvislosti s európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), nástrojom 
rozvojovej spolupráce (DCI) a nástrojom stability (IfS) výbory AFET a DEVE už vyjadrili 
stanovisko, že strategické dokumenty a/alebo viacročné predbežné programy by sa mali podľa 
článku 290 považovať za delegované akty. Očakáva sa, že výbor INTA prijme k zmenenému 
ICI rovnaké stanovisko. Toto je aj stanovisko právnej služby Parlamentu, ale odmietajú ho – 
čo nie je prekvapujúce – právne služby dvoch ďalších inštitúcií. Parlament by tým nadobudol 
právomoc namietať v prípade potreby proti návrhom viacročných programov spolupráce 
(alebo ich revíziám). V prípade zmeneného ICI by sme mali postupovať podobne ako pri 
ďalších nástrojoch a žiadať pre viacročné programy štatút delegovaného aktu (najmä 
vzhľadom na to, že samotné nariadenie o ICI je veľmi všeobecné). Táto špecifická 
horizontálna otázka sa prerokuje na spoločnom trojstrannom rokovaní, ktorého cieľom bude 
dohoda s Komisiou a Radou; malo by to posilniť našu pozíciu a schopnosť vyjednávať.

Finančné krytie

Komisia navrhuje, aby sa k 172 miliónom EUR, plánovaným na pôvodný nástroj ICI, pridalo 
176 miliónov EUR pre nové krajiny (príloha II). Je poľutovaniahodné, že tieto obálky vôbec 
nezodpovedajú podielom krajín, ktorých sa bude týkať budúce nariadenie, pričom rozvojové 
krajiny v prílohe II predstavujú dve tretiny všetkých krajín a krajiny s vysokými príjmami sú 
následne znížené na jednu tretinu celku. Veríme, že sa táto otázka vyrieši počas revízie.

Komisia navrhuje, aby sa z celkovej sumy 176 miliónov eur, plánovanej pre krajiny v prílohe 
II, previedlo 108,5 miliónov eur z nástroja DCI. Stanovisko spravodajkyne je totožné s 
pozíciou spravodajcov výborov INTA a DEVE: z nástroja DCI by sa nemali prevádzať žiadne 
prostriedky. 

Zmeny a doplnenia

a) Názov

Vzhľadom na zmenený politický dosah revidovaného nástroja ICI je potrebné zmeniť názov. 
V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu (ďalej len PDN) č. 4 spravodajkyňa navrhuje pre 
nový nástroj pomenovanie „nástroj financovania činností spolupráce, ktoré nemajú charakter 
ODA, s krajinami na Blízkom východe, v Ázii, , v Amerike a v južnej Afrike“. Skrátené 
pomenovanie by bolo MAAS.

b) Rozšírenie pôsobnosti

Charakter nástroja sa mení z nástroja, ktorého podstatou bolo podporovať lepšie hospodárske 
a obchodné vzťahy s niektorými krajinami s vysokými príjmami, na nástroj zahraničnej 
politiky, kde väčšina spolupracujúcich partnerov sú rozvojové krajiny. Pomer krajín je jedna 



AD\805254SK.doc 5/17 PE438.170v03-00

SK

tretina industrializovaných krajín a krajín s vysokými príjmami (príloha I navrhovaného 
nariadenia1) a dve tretiny rozvojových krajín (príloha II navrhovaného nariadenia2). Okruh 
činností by mal preto okrem hospodárskej spolupráce zahŕňať aj kultúrnu a akademickú 
spoluprácu. Odteraz predstavujú rozvojové krajiny (príloha II) väčšinu partnerských krajín, 
zatiaľ čo predchádzajúci zoznam industrializovaných krajín a krajín s vysokými príjmami 
tvorí už len jednu tretinu. Tieto nové priority treba jasne stanoviť v texte a v PDN č. 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12 sa navrhuje rozšírenie pôsobnosti nariadenia.

c) Bez prekrývania s nástrojom rozvojovej spolupráce

Je takisto dôležité jasne odlíšiť nástroj rozvojovej spolupráce (DCI), ktorý by mal financovať 
oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA), a revidovaný nástroj financovania spolupráce 
s industrializovanými krajinami MAAS (t. j. Blízky východ, Ázia, Amerika a južná Afrika), 
ktorý sa v súčasnosti skúma, ktorý by sa mal vzťahovať na spoluprácu založenú na 
obojstrannom záujme a jednoznačne by nemal zahrnovať činnosti, ktoré majú charakter ODA. 
PDN č. 5 má zabezpečiť, aby nedošlo k prekrývaniu nástrojov.

d) Delegované akty

PDN č. 3, 13, 15, 16, 17 a 18 súvisia s otázkou delegovaných aktov a zavádzajú sa v podobnej 
forme do všetkých ostatných finančných nástrojov, ktoré sa budú revidovať. PDN č. 13, 15 a 
16 uvádzajú požiadavku, aby sa ročné akčné programy zasielali pre informáciu súčasne Rade 
a Parlamentu.

e) Žiadne operácie vojenského alebo obranného charakteru 

PDN č. 14 upravuje nástroj MAAS podľa noriem DCI, aby sa oblasť obrany výslovne 
vylúčila z možného okruhu opatrení spolupráce.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

1 Austrália, Bahrajn, Brunej, Kanada, Čínsky Tajpej (hoci nemáme diplomatické ani politické vzťahy s Čínskym 
Tajpejom, existujú s ním intenzívne kontakty a mali by pokračovať v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy a 
technológie, štandardov a noriem a v niektorých ďalších oblastiach), Hongkong, Japonsko, Kórejská republika, 
Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Omán, Katar, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, USA
2 Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, 
Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela, Afganistan, Bangladéš, Bhután, Kambodža, 
Čína, India, Indonézia, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Malajzia, Maldivy, Mongolsko, 
Mjanmarsko/Barma, Nepál, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Kazachstan, Kirgizská republika, 
Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Irán, Irak, Jemen, JAR
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Prvá citácia sa nahrádza takto:
„so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej články 
212, 207 ods. 2 a 209 ods. 1,“

Odôvodnenie

Zmena a aktualizácia právneho základu v súvislosti so vstupom Lisabonskej zmluvy do 
platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ciele a ustanovenia nariadenia (ES) č. 
1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa 
ustanovuje nástroj financovania spolupráce 
s industrializovanými krajinami 
a územiami a inými krajinami a územiami 
s vysokými príjmami1, umožňujú 
intenzívnejšie spolupracovať s krajinami, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 
č. 1905/2006. Za týmto účelom je potrebné 
rozšíriť geografický rozsah pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. 1934/2006 a stanoviť 
finančné krytie spolupráce s týmito 
rozvojovými krajinami.

(5) Ciele a ustanovenia nariadenia (ES) č. 
1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa 
ustanovuje nástroj financovania spolupráce 
s industrializovanými krajinami 
a územiami a inými krajinami a územiami 
s vysokými príjmami1, v zmysle zmien a 
doplnení uvedených nižšie, umožňujú 
intenzívnejšie spolupracovať s krajinami, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 
č. 1905/2006. Za týmto účelom je potrebné 
rozšíriť geografický rozsah pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. 1934/2006 a stanoviť 
finančné krytie spolupráce s týmito 
rozvojovými krajinami.

Odôvodnenie

Ciele a pôsobnosť nariadenia z roku 2006 sa značne zmenili. Dokonca už ani nejde o ten istý 
nástroj. Uvedené tvrdenie by nebolo správne bez toho, aby sa jasne odkázalo na skutočnosť, 
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že ustanovenia sa menia a dopĺňajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o viacročné 
programy spolupráce, pretože tieto 
programy dopĺňajú nariadenie (ES) 
č. 1934/2006 a majú všeobecnú 
pôsobnosť.

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 
z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje 
nástroj financovania spolupráce 
s industrializovanými krajinami 
a územiami a inými krajinami a územiami 
s vysokými príjmami a s rozvojovými 
krajinami, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie (ES) č. 1905/2006.

Nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 
z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje 
nástroj financovania spolupráce s 
krajinami Blízkeho východu, Ázie, 
Severnej a Južnej Ameriky a s Južnou 
Afrikou (MAAS);

Odôvodnenie

Na vyjadrenie širšieho rozsahu pôsobnosti nového nariadenia je potrebný nový názov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5



PE438.170v03-00 8/17 AD\805254SK.doc

SK

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Financovanie Spoločenstva podporuje 
hospodársku, finančnú a technickú 
spoluprácu, ako aj iné formy spolupráce, 
ktoré patria do rozsahu jeho právomoci, s 
industrializovanými krajinami a územiami 
a inými krajinami a územiami s vysokými 
príjmami a s rozvojovými krajinami, na 
ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 
1905/2006.

1. Financovanie Spoločenstva podľa tohto 
nariadenia podporuje sociálno-
ekonomickú, finančnú, technickú, 
kultúrnu a akademickú spoluprácu, ako aj 
iné formy spolupráce, ktoré patria do 
rozsahu jeho právomoci, s rozvojovými 
krajinami, ktorých zoznam je uvedený v 
prílohe II, a s industrializovanými 
krajinami a územiami a inými krajinami 
a územiami s vysokými príjmami, ktorých 
zoznam je v uvedený prílohe I (ďalej len 
„partnerské krajiny“). Toto nariadenie 
v zásade slúži na financovanie opatrení, 
ktoré nespĺňajú kritériá OECD pre 
oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA).

Odôvodnenie

Zmenený nástroj by mal zahrnúť aj kultúrnu a akademickú spoluprácu. Rozvojové krajiny 
budú teraz tvoriť väčšinu partnerských krajín; pôvodný zoznam industrializovaných krajín a 
krajín s vysokými príjmami teraz tvorí menej než tretinu všetkých krajín. Treba jasne stanoviť 
nové priority. Takisto je potrebné jasne odlíšiť nástroj financovania rozvojovej spolupráce 
(DCI), ktorým by sa mala financovať oficiálna rozvojová pomoc, od novo prepracovaného 
nástroja spolupráce s industrializovanými krajinami Blízkeho východu, Ázie, Severnej a 
Južnej Ameriky a s Južnou Afrikou (MAAS), ktorý by sa mal vzťahovať na spoluprácu 
založenú na obojstrannom záujme a jednoznačne na činnosti mimo oficiálnej rozvojovej 
pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hlavným cieľom spolupráce s krajinami 
a územiami uvedenými v odseku 1 je 
konkrétnym spôsobom reagovať na potrebu 

2. Hlavným cieľom spolupráce s 
partnerskými krajinami a územiami je 
konkrétnym spôsobom reagovať na potrebu 
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posilnenia väzieb a užšie s týmito 
krajinami a územiami spolupracovať na 
dvojstrannej, regionálnej alebo viacstrannej 
báze, aby sa vytvorilo priaznivejšie 
prostredie na rozvoj vzťahov Spoločenstva 
s týmito krajinami a územiami, a podporil 
dialóg a zároveň posilnili záujmy 
Spoločenstva.

posilnenia väzieb a užšie s týmito 
krajinami a územiami spolupracovať na 
dvojstrannej, regionálnej alebo viacstrannej 
báze, aby sa vytvorilo priaznivejšie 
prostredie na rozvoj vzťahov medzi 
Spoločenstvom a partnerskými krajinami a 
podporil dialóg a zároveň posilnili 
vzájomné porozumenie  a záujmy 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Použitie pojmu „partnerské krajiny“ súvisí s PDN č. 5. Pôsobnosť nástroja sa mení z 
„posilnenia záujmov Spoločenstva“ na nástroj, ktorý zabezpečí činnosť v obojstrannom 
záujme Európskej únie i partnerských krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spolupráca je zameraná na partnerov, 
ktorí majú podobné politické, hospodárske 
a inštitucionálne štruktúry a hodnoty ako 
Spoločenstvo a ktorí sú partnermi 
dvojstrannej spolupráce a aktérmi na 
viacstranných fórach a v celosvetovom 
riadení. Spolupráca takisto zahŕňa 
partnerov, v prípade ktorých má 
Spoločenstvo záujem na posilňovaní 
väzieb.

1. Spolupráca je zameraná na rozvoj 
vzťahov s partnerskými krajinami 
smerom k dosiahnutiu týchto cieľov:

– zmiernenie konfliktov a posilnenie 
dialógu a vzájomného zbližovania;
spoločné uplatňovanie a podpora 
podobných politických, hospodárskych 
a inštitucionálnych štruktúr a hodnôt;
zintenzívnenie výmen s dôležitými 
partnermi dvojstrannej spolupráce a 
aktérmi na viacstranných fórach 
a v celosvetovom riadení.



PE438.170v03-00 10/17 AD\805254SK.doc

SK

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti – zoznam nepotrebuje ďalšie vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely tohto nariadenia 
industrializované krajiny a územia a iné 
krajiny a územia s vysokými príjmami 
zahŕňajú krajiny a územia uvedené 
v prílohe I a rozvojové krajiny zahŕňajú 
krajiny uvedené v prílohe II. Tieto krajiny 
sú ďalej uvádzané ako „partnerské 
krajiny“. V plne opodstatnených prípadoch 
a v záujme podpory regionálnej spolupráce 
môže Komisia pri prijímaní akčných 
programov uvedených v článku 6 
rozhodnúť, že na poskytnutie podpory sú 
oprávnené aj krajiny neuvedené 
v prílohách, ak má projekt alebo program, 
ktorý sa má realizovať, regionálnu alebo 
cezhraničnú povahu. Ustanovenia v tomto 
zmysle sa môžu uviesť vo viacročných 
programoch spolupráce uvedených 
v článku 5. Komisia mení a dopĺňa 
zoznamy v prílohách I a II v súlade 
s pravidelnými revíziami zoznamu 
rozvojových krajín vykonanými Výborom 
pre rozvojovú pomoc OECD a informuje 
o tom Radu.

2. V plne opodstatnených prípadoch 
a v záujme podpory regionálnej spolupráce 
môže Komisia pri prijímaní akčných 
programov uvedených v článku 6 
rozhodnúť, že na poskytnutie podpory sú 
oprávnené aj krajiny neuvedené 
v prílohách, ak má projekt alebo program, 
ktorý sa má realizovať, regionálnu alebo 
cezhraničnú povahu. Ustanovenia v tomto 
zmysle sa môžu uviesť vo viacročných 
programoch spolupráce uvedených 
v článku 5. Komisia mení a dopĺňa 
zoznamy v prílohách I a II v súlade 
s pravidelnými revíziami zoznamu 
rozvojových krajín vykonanými Výborom 
pre rozvojovú pomoc OECD a informuje 
o tom Radu.

Odôvodnenie

Pozri PDN č. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 4 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V článku 4 sa bod 1 nahrádza takto:
"1. podpora spolupráce, partnerstiev a 
spoločných podnikov hospodárskych, 
akademických, kultúrnych a vedeckých 
subjektov v Spoločenstve a partnerských 
krajinách, s osobitným dôrazom na 
činnosti zamerané na zamedzenie zmene 
klímy a na ekologicky a sociálne 
udržateľné a čisté technológie upravené 
na miestne podmienky;“

Odôvodnenie

Do rozsahu pôsobnosti nástroja treba pridať kultúrne a ekologicky orientované aktivity. 
(Zmeny v oblastiach stanovených v pôvodnom nástroji sú vyznačené kurzívou.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. V článku 4 sa bod 2 nahrádza takto:
“2. stimulácia dvojstranného obchodu, 
investičných tokov a hospodárskych 
partnerstiev s osobitným zameraním na 
MSP;“

Odôvodnenie

So zreteľom na zmenené spektrum partnerských krajín by financované činnosti mali zahŕňať 
jednoznačnú pridanú hodnotu pre obidve strany. (Zmeny v oblastiach stanovených v 
pôvodnom nástroji sú vyznačené kurzívou.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 4 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. V článku 4 sa bod 3 nahrádza takto:
“3. podpora dialógu medzi politickými, 
hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi 
subjektmi a inými mimovládnymi 
organizáciami v príslušných odvetviach 
v Spoločenstve a partnerských 
krajinách;“

Odôvodnenie

Je potrebné pridať kultúrne činnosti. (Zmeny v oblastiach stanovených v pôvodnom nástroji 
sú vyznačené kurzívou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3d (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 4 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3d. V článku 4 sa bod 5 nahrádza takto:
„5. podpora projektov spolupráce v 
oblastiach, ako je napríklad výskum, 
veda a technika, šport a kultúra, energia 
z obnoviteľných zdrojov, doprava a 
životné prostredie – vrátane zmeny 
klímy, colných, finančných, právnych 
otázok a otázok týkajúcich sa oblasti 
ľudských práv a iných oblastí spoločného 
záujmu Spoločenstva a partnerských 
krajín“;

Odôvodnenie

Doplnené sú ďalšie kľúčové oblasti možnej spolupráce. (Zmeny v oblastiach stanovených v 
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pôvodnom nástroji sú vyznačené kurzívou.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3e (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3e. Článok 6 ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Komisia prijíma ročné akčné 
programy vypracované na základe 
viacročných programov spolupráce 
uvedených v článku 5 a informuje o nich 
súčasne Európsky parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3f (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3f. V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:
„1a. Pomoc Spoločenstva podľa tohto 
nariadenia sa nepoužíva na financovanie 
obstarávania zbraní alebo streliva, ani na 
operácie vojenského alebo obranného 
charakteru.“

Odôvodnenie

Na zosúladenie s článkom 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1905/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Článok 9 ods. 3 sa nahrádza takto:
„3. Komisia prijíma podporné 
opatrenia, ktoré nie sú súčasťou 
viacročných programov spolupráce, a 
informuje o nich súčasne Európsky 
parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Vkladá sa tento článok:
„Článok 14a

Výkon delegovania
1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 5 sa udeľuje Komisii na 
obdobie platnosti tohto nariadenia.
2. Komisia o delegovanom akte ihneď po 
jeho prijatí informuje súčasne Európsky 
parlament a Radu.
3. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
ustanovených v článkoch 14b a 14c.“

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 14b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4c. Vkladá sa tento článok:
„Článok 14b

Zrušenie delegovania
1. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 5 môže kedykoľvek  zrušiť 
Európsky parlament alebo Rada.
2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup 
rozhodovania o zrušení delegovania 
právomocí, informuje o tom druhú 
inštitúciu a Komisiu, pričom konkrétne 
uvedie delegované právomoci, ktorých by 
sa mohlo zrušenie týkať.

3. V rozhodnutí o zrušení sa uvedú dôvody 
zrušenia a ukončí sa delegovanie 
právomocí špecifikované v tomto 
rozhodnutí. Účinnosť nadobúda ihneď 
alebo od neskoršieho dátumu, ktorý je v 
ňom presne uvedený. Rozhodnutie nemá 
vplyv na platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. Toto 
rozhodnutie sa zverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie.“

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4d (nový)
Nariadenie (ES) č. 1934/2006
Článok 14c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4d. Vkladá sa tento článok:
„Článok 14c

Námietky proti delegovaným aktom
1. Európsky parlament alebo Rada môžu 
voči delegovanému vzniesť námietky do 
troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.
2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie 
Európsky parlament ani Rada voči 
delegovanému aktu námietku, nadobudne 
akt účinnosť dňom, ktorý je v ňom 
stanovený.
3. Ak Európsky parlament alebo Rada 
vznesú námietku proti delegovanému 
aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. 
Inštitúcia, ktorá námietku vzniesla, uvedie 
dôvody námietky proti delegovanému 
aktu.“

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.
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