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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Hoci toto nariadenie má celosvetový geografický rozsah pôsobnosti, zachováva si osobitné 
zameranie na susedstvo EÚ. Vzhľadom na inštitucionálnu krehkosť, ktorou trpia viaceré 
z týchto krajín a ktorá sa často odráža vo veľmi slabom dodržiavaní ľudských práv
a základných slobôd, môže Únia zohrávať úlohu jedinečného významu a stať sa 
medzinárodným aktérom v oblasti rozvoja a medzinárodnej spolupráce. 

Hlavným cieľom akejkoľvek rozvojovej politiky je stimulovať citeľný hospodársky a sociálny 
pokrok v tretích krajinách, ktorý prináša osoh v prvom rade ich spoločnostiam a zároveň 
podporuje ľudské práva a základné slobody. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby Únia 
podporovala účinný dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti a MVO ako svojimi 
kľúčovými partnermi s ohľadom na pridanú hodnotu ich politickej nestrannosti a ich 
miestnych činností v oblasti ľudských práv a sociálneho rozvoja. Týmto nariadením by sa 
mala posilniť ich úloha pri vykonávaní programov; Rada a Európska komisia by mali brať do 
úvahy ich stanoviská a vyvíjať vzťah založený na vzájomnej dôvere a zodpovednosti. 

Prijatím záväzných právnych aktov a politických záväzkov, ako je Charta základných práv, 
Európsky konsenzus o rozvoji a formálne uznanie Európskeho dohovoru o ľudských právach, 
si Únia zabezpečila právny rámec, ktorý je potrebné uplatňovať vo všetkých právnych 
predpisoch a politikách EÚ. 

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva k článkom 2 a 3 a ustanovenia zakotvené 
v článku 19 Charty základných práv jej ukladajú povinnosť uplatňovať v programe rozvoja 
a politikách spolupráce prístup založený na ľudských právach. Preto by sa javy, ako je nútené 
vysídľovanie, mali riešiť prostredníctvom dlhodobých politík začínajúc od miestnych úrovní 
verejnej správy a pri plnom dodržiavaní európskych zásad a záväzkov, najmä pokiaľ ide 
o právo na prístup k medzinárodnej ochrane predpísané medzinárodným právom. 

Vzhľadom na demokratické poslanie Európskeho parlamentu má zásadný význam posilniť 
jeho kľúčovú úlohu dohľadu. Z toho vyplýva, že spolu s členskými štátmi by aj Európsky 
parlament mal mať naďalej osobitnú právomoc sledovať a hodnotiť výročnú správu 
predloženú Európskou komisiou. Iba informovať Parlament, ako sa predpokladá 
v predloženom návrhu, nepostačuje. 

Ako sa uvádza v tom istom návrhu, jedným z cieľov tohto nariadenia je zabezpečiť väčšiu 
finančnú flexibilitu pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov. Táto flexibilita potrebná na 
rýchle riešenie naliehavých výziev by však nemala byť na úkor jasného, transparentného 
a riadne zavedeného mechanizmu riadenia. Okrem toho by mala slúžiť predovšetkým 
v prípade naliehavých potrieb zraniteľných krajín (subsaharskej Afriky, najmenej rozvinutých 
krajín) a nemala by byť vopred určená a podmienená geostrategickými zahraničnopolitickými 
voľbami EÚ. Rozvojová spolupráca by sa nemala stať nástrojom zahraničnej alebo obchodnej 
politiky používaným v prvom rade na presadzovanie záujmov EÚ, ako sa zdá, že vyplýva 
z nariadenia NDICI (článok 3.1).

Nariadenie by malo byť zamerané na odstraňovanie chudoby, boj proti nerovnosti a podporu 
práv, nie na politické ciele EÚ, ako je bezpečnosť alebo riadenie migrácie.

Preto je potrebné v tomto nariadení lepšie vyvážiť nadmerný dôraz na geografický 
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a tematický pilier so zreteľom na skutočnosť, že geografický pilier je prepojený skôr 
s geopolitickými cieľmi Európskej únie a tematický pilier prispieva k celosvetovému rozvoju 
v oblasti základných práv a k blahobytu obyvateľstva postihnutého krízou alebo vývojom po 
kríze. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zahraničné 
veci a Výbor pre rozvoj, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
a presadzovanie hodnôt a záujmov Únie 
na celom svete na účely sledovania cieľov
a zásad vonkajšej činnosti Únie, ako sa 
stanovujú v článku 3 ods. 5, článku 8 
a článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(1) Všeobecným cieľom programu 
s názvom „Nástroj susedstva a rozvojovej 
a medzinárodnej spolupráce“ (ďalej len 
„nástroj“) by mala byť podpora 
udržateľného rozvoja, prispievanie 
k odstraňovaniu chudoby a boj proti 
nerovnosti, ktorá je spôsobená okrem 
iného využívaním zdrojov alebo 
zaberaním pôdy a vody, a presadzovanie 
zásad Únie, ako sa stanovujú v článku 3 
ods. 5, článku 8 a článku 21 Zmluvy 
o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vykonávanie tohto nariadenia by sa 
malo riadiť piatimi prioritami stanovenými 
v Globálnej stratégii pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie 
(ďalej len „globálna stratégia“)59, 
predloženej 19. júna 2016, ktorá 
predstavuje víziu Únie a rámec pre 
jednotnú a zodpovednú spoluprácu 
v partnerstve s ostatnými s cieľom 

(8) Vykonávanie tohto nariadenia by sa 
malo riadiť politickým rámcom pre 
rozvojovú spoluprácu Únie, ako sa 
stanovuje v programe OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja do roku 2030, 
Parížskej dohode1a, Európskom konsenze 
o rozvoji1b, akčnom pláne EÚ pre ľudské 
práva a demokraciu, Charte základných 
práv Európskej únie, Európskom 
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presadzovať jej hodnoty a záujmy. Únia by 
mala posilniť partnerstvá, podporovať 
politický dialóg a kolektívne reakcie na 
výzvy celosvetového záujmu. Jej činnosť 
by mala podporovať záujmy a hodnoty
Únie vo všetkých jej aspektoch vrátane 
zachovania mieru, predchádzania 
konfliktom, posilnenia medzinárodnej 
bezpečnosti, boja proti hlavným príčinám 
neregulárnej migrácie a pomoci 
obyvateľom, krajinám a regiónom 
postihnutým prírodnými katastrofami alebo 
katastrofami spôsobenými ľudskou 
činnosťou, podpory obchodnej politiky, 
hospodárskej diplomacie a hospodárskej 
spolupráce, podpory digitálnych riešení 
a technológií a presadzovania 
medzinárodného rozmeru politík Únie. Pri 
presadzovaní svojich záujmov by Únia 
mala dodržiavať a podporovať zásady 
rešpektovania vysokých sociálnych
a environmentálnych noriem, právneho 
štátu, medzinárodného práva a ľudských 
práv.

dohovore o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd a Dohovore OSN 
o právach dieťaťa. Malo by sa takisto 
riadiť piatimi prioritami stanovenými 
v Globálnej stratégii pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie 
(ďalej len „globálna stratégia“)59, 
predloženej 19. júna 2016, ktorá 
predstavuje víziu Únie a rámec pre 
jednotnú a zodpovednú spoluprácu 
v partnerstve s ostatnými s cieľom 
presadzovať jej hodnoty a záujmy. Únia by 
mala posilniť partnerstvá, podporovať 
politický dialóg a kolektívne reakcie na 
výzvy celosvetového záujmu. Jej činnosť 
by mala podporovať zásady Únie vo 
všetkých jej aspektoch vrátane 
prispievania k odstraňovaniu chudoby, 
boja proti nerovnosti, najmä sociálnej 
nerovnosti, zachovania mieru, 
predchádzania konfliktom, boja proti 
hlavným príčinám nútenej migrácie a
vysídľovania, pričom sa zabezpečí 
spoľahlivá spolupráca s tretími krajinami 
s cieľom dosiahnuť bezpečnú oblasť 
susedstva, a pomoci obyvateľom, krajinám 
a regiónom postihnutým zvýšeným 
migračným tlakom alebo prírodnými 
katastrofami alebo katastrofami 
spôsobenými ľudskou činnosťou, podpory 
spravodlivej obchodnej politiky v súlade 
s ľudskými právami, hospodárskej 
diplomacie a hospodárskej spolupráce, 
podpory digitálnych riešení a technológií 
a presadzovania medzinárodného rozmeru 
politík Únie. Pri presadzovaní svojich 
záujmov by Únia mala dodržiavať 
a podporovať vysoké sociálne
a environmentálne normy, ústavnú 
demokraciu, medzinárodné právo
a ľudské práva.

__________________ __________________

59„Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. „Spoločná vízia, 
spoločný postup: Silnejšia Európa. 
Globálna stratégia pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, 

1a Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

1b Ú. v. EÚ C 210, 30.6.2017, s. 1.
59„Spoločná vízia, spoločný postup: 
Silnejšia Európa. „Spoločná vízia, 
spoločný postup: Silnejšia Európa. 
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jún 2016. Globálna stratégia pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku Európskej únie“, 
jún 2016.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade s globálnou stratégiou 
a Sendaiským rámcom pre znižovanie 
rizika katastrof (2015 – 2030) prijatým 
18. marca 201561 by sa mala uznať potreba 
prechodu od reakcie na krízu a obmedzenia 
jej šírenia k štrukturálnejšiemu 
a dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa 
účinnejšie riešia nestabilné situácie, 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je 
potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy 
k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na zvýšenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy. Týmto nariadením by sa 
preto malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti prostredníctvom 
činností rýchlej reakcie.

(11) V súlade s globálnou stratégiou 
a Sendaiským rámcom pre znižovanie 
rizika katastrof (2015 – 2030) prijatým 
18. marca 201561 by sa mala uznať potreba 
prechodu od reakcie na krízu a obmedzenia 
jej šírenia k štrukturálnejšiemu 
a dlhodobejšiemu prístupu, ktorým sa 
účinnejšie riešia nestabilné situácie, 
prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené 
ľudskou činnosťou a dlhotrvajúce krízy. Je 
potrebný väčší dôraz a kolektívne prístupy 
k znižovaniu, prevencii a zmierneniu rizika 
a k pripravenosti na riziko; a je potrebné 
ďalšie úsilie na posilnenie rýchlej reakcie 
a trvalej obnovy založenej na ľudských 
právach. Týmto nariadením by sa preto 
malo prispieť k posilneniu odolnosti 
a prepojeniu humanitárnej pomoci 
a rozvojovej činnosti prostredníctvom 
geografických a tematických programov 
a činností rýchlej reakcie.

__________________ __________________

61„Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).

61„Sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof“, prijatý 18. marca 2015 
a schválený Valným zhromaždením 
Organizácie Spojených národov 3. júna 
2015 (A/RES/69/283).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien.

(13) V súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja by toto nariadenie malo prispieť 
k posilnenému monitorovaniu a podávaniu 
správ s dôrazom na výsledky, zahŕňajúce 
vykonanú činnosť, jej prínosy a vplyv 
v partnerských krajinách využívajúcich 
vonkajšiu finančnú pomoc Únie. Ako sa 
odsúhlasilo v konsenze, očakáva sa najmä, 
že akcie v rámci tohto nariadenia prispejú 
20 % oficiálnej rozvojovej pomoci 
financovanej v rámci tohto nariadenia na 
sociálnu inklúziu a ľudský rozvoj vrátane 
rodovej rovnosti, posilnenia postavenia 
žien, ako aj na začleňovanie ľudí so 
zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to geograficky – na 
európske susedstvo a Afriku, ako aj na 
nestabilné krajiny, ktoré to najviac 
potrebujú, ale aj tematicky – na 
bezpečnosť, migráciu, zmenu klímy 
a ľudské práva.

(17) V tomto nariadení by sa mala 
odzrkadľovať potreba zamerať sa na 
strategické priority, a to tak z 
geografického hľadiska – na európske 
susedstvo a Afriku, ako aj na najmenej 
rozvinuté krajiny a iné krajiny na celom 
svete, ktoré sú nestabilné a najviac 
potrebujú pomoc –, ako aj z tematického 
hľadiska – na dosahovanie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce, boj proti 
zmene klímy a zhoršovaniu životného 
prostredia, boj proti nerovnosti 
a prispievanie k ochrane ľudských práv 
v partnerských krajinách Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

revidovaná v roku 201562 sa zameriava na 
stabilizáciu susedných krajín a posilnenie 
odolnosti, najmä posilnením 
hospodárskeho rozvoja, ako hlavných 
politických priorít Únie. S cieľom 
dosiahnuť svoj cieľ sa revidovaná európska 
susedská politika sústreďuje na štyri 
prioritné oblasti: dobrá správa vecí 
verejných, demokracia, právny štát 
a ľudské práva s osobitným zameraním na 
ďalšie zapojenie občianskej spoločnosti; 
hospodársky rozvoj; bezpečnosť; migráciu 
a mobilitu vrátane riešenia základných 
príčin nútenej migrácie a vysídľovania a 
pomoc obyvateľom, krajinám a regiónom, 
ktoré im čelia, ako aj nové výzvy, ako je 
environmentálna migrácia. Diferenciácia 
a posilnená vzájomná zodpovednosť sú 
základnou myšlienkou európskej susedskej 
politiky, uznávajúc rôzne úrovne 
angažovanosti a odrážajúc záujmy každej 
krajiny v súvislosti s povahou a zameraním 
svojho partnerstva s Úniou. Toto 
nariadenie by malo pomáhať pri 
uplatňovaní cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja v európskej susedskej politike a vo 
všetkých svojich cieľoch zabezpečovať 
politickú súdržnosť v záujme 
udržateľného rozvoja.

__________________ __________________

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

62 Spoločné oznámenie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov, „Preskúmanie 
európskej susedskej politiky“, 
18. novembra 2015.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Je nevyhnutné ďalej zintenzívniť 
spoluprácu s partnerskými krajinami 
v oblasti migrácie, využívať výhody dobre 

(29) Spolupráca s tretími krajinami by 
mala prispieť k zabezpečeniu prístupu k
medzinárodnej ochrane, vrátane 
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riadenej a legálnej migrácie a účinne 
riešiť neregulárnu migráciu. Takáto 
spolupráca by mala prispieť 
k zabezpečeniu prístupu k medzinárodnej 
ochrane, riešeniu základných príčin 
neregulárnej migrácie, posilneniu 
riadenia hraníc a úsiliu v boji proti 
neregulárnej migrácii, obchodovaniu 
s ľuďmi a prevádzaniu migrantov, 
a k práci na návratoch, readmisii
a prípadne opätovnom začlenení, na 
základe vzájomnej zodpovednosti a plného 
rešpektovania humanitárnych záväzkov 
a záväzkov v oblasti ľudských práv. 
Účinná spolupráca tretích krajín s Úniou 
v tejto oblasti by preto mala byť 
neoddeliteľnou súčasťou všeobecných 
zásad tohto nariadenia. Zvýšenie 
súdržnosti medzi politikami v oblasti 
migrácie a rozvojovej spolupráce je 
dôležité, aby sa zabezpečilo, že rozvojová 
pomoc pomôže partnerským krajinám 
účinnejšie riadiť migráciu. Týmto 
nariadením by sa malo prispieť ku 
koordinovanému, komplexnému 
a štruktúrovanému prístupu k migrácii, 
maximalizácii synergií a uplatňovaniu 
potrebného pákového efektu.

uľahčovania bezpečných a zákonných 
spôsobov migrácie a žiadania o azyl, k 
riešeniu základných príčin nútenej 
migrácie a vysídľovania, k účinnej reakcii 
na environmentálnu migráciu, k ochrane 
obetí obchodovania s ľuďmi a
prevádzačstva, ako aj k odstráneniu 
dopytu po obchodovaní s ľuďmi na 
základe plného rešpektovania 
medzinárodných a európskych záväzkov v 
oblasti ľudských práv a zásad solidarity, 
nediskriminácie a zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Toto nariadenie by malo Únii 
umožniť, aby reagovala na výzvy, potreby 
a príležitosti súvisiace s migráciou, a to 
v súčinnosti s migračnou politikou Únie. 
S cieľom prispieť k tomuto cieľu a bez 
toho, aby tým boli dotknuté nepredvídané 
okolnosti, sa očakáva, že 10 % jeho 
finančného krytia bude venovaných na 
riešenie základných príčin neregulárnej
migrácie a núteného vysídľovania a na 
podporu správy a riadenia migrácie 
vrátane ochrany práv utečencov

(30) Toto nariadenie by malo Únii 
umožniť, aby reagovala na výzvy, potreby 
a príležitosti súvisiace s migráciou , a to 
v súčinnosti s migračnou a azylovou 
politikou Únie a stanovenými prioritami 
Fondu pre azyl a migráciu. S cieľom 
prispieť k tomuto cieľu a bez toho, aby tým 
boli dotknuté novovznikajúce výzvy, sa 
očakáva, že 10 % jeho finančného krytia 
bude venovaných na riešenie základných 
príčin nútenej migrácie a vysídľovania, a
to využitím zákonných ciest migrácie, 
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a migrantov v rámci cieľov tohto 
nariadenia.

zabezpečením riadneho prístupu k 
medzinárodnej ochrane a napomáhaním 
uspokojovať potreby vysídlených osôb
a hostiteľských komunít. Dosiahnuť by sa 
to malo podporou dôstojného
a udržateľného zamestnávania, najmä 
mladých ľudí, ako aj prostredníctvom 
zdravotnej starostlivosti, výživy, 
vzdelávania a ďalších sociálnych 
predpokladov zamestnateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) EFSD+ by sa mal zamerať na 
podporu investícií ako prostriedku, ktorý 
prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja podporovaním 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
a presadzovaním sociálno-ekonomickej 
odolnosti v partnerských krajinách 
s osobitným dôrazom na odstraňovanie 
chudoby, udržateľný a inkluzívny rast, 
vytváranie dôstojných pracovných miest, 
hospodárske príležitosti, zručnosti 
a podnikanie, sociálno-ekonomické 
sektory, mikropodniky, malé a stredné 
podniky, ako aj na riešenie osobitných
sociálno-ekonomických základných príčin 
neregulárnej migrácie v súlade 
s príslušnými orientačnými programovými 
dokumentmi. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať krajinám, ktoré sú nestabilné 
alebo sú zasiahnuté konfliktom, najmenej 
rozvinutým krajinám a vysoko zadlženým 
chudobným krajinám.

(34) EFSD+ by sa mal zamerať na 
podporu investícií ako prostriedku, ktorý 
prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja podporovaním 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja;
presadzovaním sociálno-ekonomickej 
odolnosti v partnerských krajinách 
s osobitným dôrazom na odstraňovanie 
chudoby, udržateľný a inkluzívny 
hospodársky pokrok, vytváranie 
dôstojných pracovných miest a 
hospodárskych príležitostí, najmä pre 
mladých ľudí a ženy, zručnosti a
podnikanie, a to prostredníctvom podpory 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov a družstiev, ako aj stabilného 
investičného prostredia, a tiež riešením 
problémov zhoršujúceho sa stavu 
životného prostredia, zaberania pôdy a
vody, zmeny klímy (prostredníctvom jej 
zmierňovania a adaptácie na ňu) a 
špecifických sociálno-ekonomických 
základných príčin nútenej migrácie a 
vysídľovania v súlade s príslušnými 
orientačnými programovými dokumentmi. 
Okrem toho je potrebné zamerať sa na
zlepšenie poskytovania nevyhnutných 
základných verejných služieb, ako je 
zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, 
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výživa, sanitácia vody a hygiena, ako aj 
potravinová bezpečnosť a spravodlivý 
prístup k dôstojnému bývaniu, a na 
zlepšenie kvality života rýchlo rastúceho 
počtu obyvateľov miest. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať krajinám, 
ktoré sú nestabilné alebo sú zasiahnuté 
konfliktom, najmenej rozvinutým krajinám 
a vysoko zadlženým chudobným krajinám.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam 
v oblasti ľudských práv, demokracie 
a dobrej správy vecí verejných, 
bezpečnosti a stability, zmeny klímy 
a životného prostredia, oceánov 
a migračnej krízy a príčin jej vzniku. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority. Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

(39) Vonkajšie činnosti sa často 
vykonávajú vo veľmi nestálom prostredí, 
ktoré si vyžaduje nepretržité a rýchle 
prispôsobovanie sa vznikajúcim potrebám 
partnerov Únie a globálnym výzvam v
oblasti ľudských práv, demokracie a dobrej 
správy vecí verejných, bezpečnosti a
stability, zmeny klímy a životného 
prostredia, oceánov a základných príčin 
nútenej migrácie a vysídľovania. 
Zosúladenie zásady predvídateľnosti 
s potrebou rýchlej reakcie na nové potreby 
teda znamená prispôsobenie finančnej 
implementácie programov. S cieľom zvýšiť 
schopnosť EÚ reagovať na nepredvídané 
potreby, vychádzajúc z úspešných 
skúseností Európskeho rozvojového fondu 
(ERF), by sa mala ponechať nevyčlenená 
suma ako rezerva na vznikajúce výzvy 
a finančné krytie na núdzové situácie. 
Mala by sa mobilizovať v súlade 
s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Ročné alebo viacročné akčné plány 
a opatrenia uvedené v článku 19 
predstavujú pracovné programy podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Ročné alebo viacročné akčné plány 
pozostávajú zo súboru opatrení 
zoskupených do jedného dokumentu.

(43) Ročné alebo viacročné akčné plány 
a opatrenia uvedené v článku 19 
predstavujú pracovné programy podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Ročné alebo viacročné akčné plány 
pozostávajú zo súboru opatrení, v ktorých 
sa spresnia sledované ciele, očakávané 
výsledky a hlavné činnosti, spôsoby 
plnenia a partneri v oblasti plnenia, 
rozpočet a všetky súvisiace výdavky na 
podporu, zoskupených do jedného 
dokumentu.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201678 je potrebné 
vyhodnotiť tento program na základe 
informácií zhromaždených 
prostredníctvom osobitných požiadaviek na 
monitorovanie a zároveň zabrániť 
nadmernej regulácii a administratívnej 
záťaži, najmä pokiaľ ide o členské štáty. 
Tieto požiadavky môžu podľa potreby
obsahovať merateľné ukazovatele ako 
základ pre hodnotenie účinkov programu 
v praxi. 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 

(47) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 201678 je potrebné 
vyhodnotiť tento program na základe 
informácií zhromaždených 
prostredníctvom osobitných požiadaviek na 
monitorovanie a zároveň zabrániť 
nadmernej regulácii a administratívnej 
záťaži, najmä pokiaľ ide o členské štáty. 
Tieto požiadavky by mali obsahovať 
merateľné ukazovatele ako základ pre 
hodnotenie účinkov programu v praxi. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni príslušných 
zainteresovaných strán a 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 
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prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa venujú príprave 
delegovaných aktov.

Európskeho parlamentu a Rady majú stály 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa venujú príprave 
delegovaných aktov.

__________________ __________________

78 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšom zákonodarstve z 13. apríla 2016; 
Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1-14.

78 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou 
o lepšom zákonodarstve z 13. apríla 2016; 
Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1-14.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

47 a) S cieľom zlepšiť skutočnú 
zodpovednosť a transparentnosť rozpočtu 
Únie by toto nariadenie malo obsahovať 
ustanovenia na posilnenie monitorovania, 
podávania správ a hodnotenia, a najmä 
osobitný postup podávania podrobnejších 
správ o každoročnej tvorbe programov 
Európskemu parlamentu. Pri zvýšenej 
flexibilite prideľovania finančných 
prostriedkov sa pre rozpočtové orgány 
Únie stáva mimoriadne zásadným 
kontrolovanie realizácie s cieľom 
zabezpečiť, aby výdavky zodpovedali 
cieľom a zásadám tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podporovať a posilňovať dialóg 
a spoluprácu s tretími krajinami a regiónmi 
v susedstve, subsaharskej Afrike, Ázii 
a Tichomorí a Severnej a Južnej Amerike 
a Karibiku;

a) podporovať a posilňovať dialóg 
a spoluprácu s tretími krajinami a regiónmi 
v susedstve, subsaharskej Afrike, Ázii 
a Tichomorí a Severnej a Južnej Amerike 
a Karibiku s cieľom usilovať sa o 
dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, 
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odstrániť chudobu a bojovať proti 
nerovnosti, ktorá je spôsobená okrem 
iného využívaním prírodných zdrojov 
alebo zaberaním pôdy a vody;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na globálnej úrovni upevňovať
a presadzovať demokraciu, právny štát
a ľudské práva, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, ďalšiu stabilitu 
a mier a riešiť iné globálne výzvy vrátane 
migrácie a mobility;

b) upevňovať a presadzovať 
demokraciu, ľudské práva a sociálnu 
rovnosť, podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti, posilňovať
stabilitu založenú na mieri a riešiť iné 
globálne výzvy, vrátane zmeny klímy, 
základných príčin nútenej migrácie a
vysídľovania, chudoby a prírodných či 
človekom spôsobených katastrof;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Najmenej 20 % oficiálnej 
rozvojovej pomoci poskytovanej podľa 
tohto nariadenia by sa malo účelovo 
vymedziť na opatrenia podporujúce 
sociálne začlenenie a ľudský rozvoj s 
cieľom podporiť a posilniť poskytovanie 
základných sociálnych služieb, ako je 
zdravotníctvo, vrátane výživy, vzdelávania 
a sociálneho zabezpečenia, a to najmä 
najviac marginalizovaným osobám s 
dôrazom na ženy a deti.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Geografické programy sa môžu vzťahovať 
na všetky tretie krajiny okrem 
kandidátskych krajín a potenciálnych 
kandidátskych krajín vymedzených 
v nariadení (EÚ) …/… 80 (IPA) 
a zámorské krajiny a územia vymedzené 
v rozhodnutí Rady …/… (EÚ).

Geografické programy sa môžu vzťahovať 
na všetky tretie krajiny, okrem zámorských
krajín a území, ktoré sú vymedzené v
rozhodnutí Rady …/… (EÚ).

_________________

80 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj 
predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L).

Odôvodnenie

Počas migračnej krízy poskytla Európska komisia krajinám západného Balkánu, z ktorých 
všetky sú kandidátskymi krajinami s prístupom k predvstupovej pomoci, finančné prostriedky 
na humanitárne opatrenia. Okrem humanitárnej pomoci sa prostredníctvom nástroja 
predvstupovej pomoci poskytla finančná a technická podpora na činnosti súvisiace so 
zvýšenou intenzitou migračnej a utečeneckej krízy. V rámci súčasného nástroja by sa nemali 
výslovne vylúčiť kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny z dôvodu zabezpečenia 
finančnej flexibility, ak je to potrebné.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k stabilite a predchádzaniu 
konfliktom v naliehavých situáciách, 
vznikajúcich krízach, krízach a po kríze;

a) prispieť k predchádzaniu 
konfliktom v naliehavých situáciách, 
vznikajúcich krízach, krízach a po kríze
v súlade s Európskym dohovorom 
o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a k riešeniu základných príčin 
krízy, ako sú dezertifikácia, využívanie 
prírodných zdrojov a zaberanie pôdy 
a vody.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rezerva na vznikajúce výzvy 
a priority vo výške 10 200 miliónov EUR 
zvyšuje sumy uvedené v odseku 2 v súlade 
s článkom 15.

3. Rezerva na vznikajúce výzvy, 
núdzové situácie a priority vo výške 10 
200 miliónov EUR navyšuje sumy uvedené 
v odseku 2 v súlade s článkom 15.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Celkový politický rámec pre vykonávanie 
tohto nariadenia predstavujú Európsky 
konsenzus o rozvoji, akčný plán EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu, Charta 
základných práv Európskej únie, 
Európsky dohovor o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd, Dohovor OSN
o právach dieťaťa a dohody o pridružení, 
dohody o partnerstve a spolupráci, 
mnohostranné dohody a iné dohody, 
ktorými sa stanovuje právne záväzný vzťah 
s partnerskými krajinami, pokiaľ sa tieto 
dohody o pridružení, dohody o partnerstve 
a spolupráci, mnohostranné dohody a iné 
dohody nevzťahujú na rozvojovú pomoc, 
bezpečnostné potreby a riadenie migrácie, 
ako aj závery Európskej rady a závery 
Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery 
zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými 
krajinami, príslušné uznesenia Európskeho 
parlamentu, oznámenia Komisie alebo 
spoločné oznámenia Komisie a Vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2. Uplatňuje sa prístup založený na 
právach zahŕňajúci všetky ľudské práva, či 
už občianske a politické, alebo 
hospodárske, spoločenské a kultúrne, 
s cieľom začleniť zásady v oblasti 
ľudských práv, podporiť nositeľov práv, 
a to najmä chudobné a zraniteľnejšie
skupiny, pri uplatňovaní svojich nárokov 
a pomôcť partnerským krajinám pri plnení 
ich medzinárodných záväzkov týkajúcich 
sa ľudských práv. Týmto nariadením sa 
podporuje rodová rovnosť a posilnenie 
postavenia žien.

2. Uplatňuje sa prístup založený na 
právach zahŕňajúci všetky ľudské práva, či 
už občianske a politické, alebo 
hospodárske, spoločenské a kultúrne, 
s cieľom začleniť zásady v oblasti 
ľudských práv, podporiť nositeľov práv, 
a to najmä chudobné a zraniteľnejšie 
skupiny, pri uplatňovaní svojich nárokov 
a pomôcť partnerským krajinám pri plnení 
ich medzinárodných záväzkov týkajúcich 
sa ľudských práv. Toto nariadenie by malo 
venovať osobitnú pozornosť potrebám 
detí a mládeže a podporiť rodovú rovnosť 
a posilnenie postavenia žien.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Spolu s partnermi sa uplatňuje 
koordinovanejší, komplexnejší 
a štruktúrovanejší prístup k migrácii, 
ktorého účinnosť sa pravidelne posudzuje.

7. Spolu s partnermi sa uplatňuje 
koordinovanejší, komplexnejší 
a štruktúrovanejší prístup k migrácii, 
ktorého účinnosť sa pravidelne posudzuje
bez podmieňovania rozvojovej pomoci 
riadením migrácie zo strany tretích krajín 
a pri dodržiavaní ľudských práv vrátane 
práva každej osoby opustiť svoju krajinu 
pôvodu.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Budovanie kapacít vojenských aktérov pri 
podpore rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj

Používanie financovania Únie na 
budovanie kapacít vojenských aktérov

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odbornej prípravy, ktorá má 
pomôcť výhradne k bojaschopnosti 
ozbrojených síl.

c) odbornej prípravy, ktorá má 
prispieť k bojaschopnosti akýchkoľvek
ozbrojených síl.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Únia sa v prípade potreby radí aj 
s inými darcami a subjektmi vrátane 
zástupcov občianskej spoločnosti 
a miestnych orgánov.

c) Únia vedie konzultácie aj s inými 
darcami a subjektmi vrátane zástupcov 
občianskej spoločnosti a miestnych 
orgánov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4
sa akcie podľa možností zakladajú na 
dialógu medzi Úniou, členskými štátmi 
a dotknutými partnerskými krajinami 
vrátane vnútroštátnych a miestnych 
orgánov a zahŕňajú občiansku spoločnosť 
a národné a miestne parlamenty a ostatné
zainteresované strany s cieľom zvýšiť 
zodpovednosť za proces a stimulovať 
podporu pre vnútroštátne a regionálne 
stratégie;

a) bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, 
sú akcie založené na inkluzívnom dialógu 
medzi Úniou, členskými štátmi a
dotknutými partnerskými krajinami vrátane 
vnútroštátnych a miestnych orgánov a
zahŕňajú občiansku spoločnosť, vrátane 
zástupcov detí, starších ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, LGBTI a
domorodého obyvateľstva, národné a
miestne parlamenty a komunity, ako aj iné 
relevantné zainteresované strany s cieľom 
zvýšiť zodpovednosť za proces a
stimulovať podporu pre vnútroštátne a
regionálne stratégie;

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 15 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rezerva na vznikajúce výzvy a priority Vznikajúce výzvy a núdzové situácie

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečenie primeranej reakcie 
Únie v prípade nepredvídaných okolností;

a) zabezpečenie primeranej reakcie 
Únie v prípade vznikajúcich výziev a
nepredvídaných okolností;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) riešenie nových potrieb alebo 
vznikajúcich výziev, ako sú tie na 
hraniciach Únie alebo jej susedov 
súvisiace s krízovými alebo pokrízovými 
situáciami alebo s migračným tlakom;

b) riešenie nových potrieb alebo 
vznikajúcich výziev či núdzových situácií 
súvisiacich s krízovými alebo pokrízovými 
situáciami, prírodnými alebo človekom 
spôsobenými katastrofami alebo 
rozsiahlym porušovaním ľudských práv a
základných slobôd;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Suma uvedená v článku 6 ods. 3 sa 
nepoužije na opatrenia podmienené 
riadením migrácie.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
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Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na vykonávanie prístupu
založeného na výkonnosti sa partnerským 
krajinám uvedeným v prílohe I pridelí 
orientačne 10 % finančného krytia 
stanoveného v článku 4 ods. 2 písm. a) na 
doplnenie rozpočtových prostriedkoch 
pridelených jednotlivým krajinám podľa 
článku 12. O pridelení rozpočtových 
prostriedkov na základe výkonnosti sa 
rozhodne podľa ich pokroku smerom 
k demokracii, ľudským právam, 
právnemu štátu, spolupráci v oblasti 
migrácie, správe hospodárskych záležitostí 
a reformám. Pokrok partnerských krajín sa 
posudzuje každý rok.

1. Na vykonávanie prístupu 
založeného na výkonnosti sa partnerským 
krajinám uvedeným v prílohe I pridelí 
orientačne 10 % finančného krytia 
stanoveného v článku 4 ods. 2 písm. a) na 
doplnenie rozpočtových prostriedkoch 
pridelených jednotlivým krajinám podľa
článku 12. O pridelení rozpočtových 
prostriedkov na základe výkonnosti sa 
rozhodne podľa ich pokroku v oblasti 
ľudských práv, právneho štátu a dobrej 
správy vecí verejných. Pokrok 
partnerských krajín sa posudzuje každý rok
s aktívnou účasťou občianskej 
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prístup založený na výkonnosti sa 
nevzťahuje na podporu určenú pre 
občiansku spoločnosť, kontakty medzi 
ľuďmi vrátane spolupráce medzi 
miestnymi orgánmi, podporu zlepšovania 
situácie v oblasti ľudských práv alebo 
podporné opatrenia pri krízach. V prípade 
vážneho alebo pretrvávajúceho 
zhoršovania demokracie, ľudských práv 
a právneho štátu možno zvýšiť podporu
týchto akcií.

2. Prístup založený na výkonnosti sa 
nevzťahuje na podporu určenú pre 
organizácie občianskej spoločnosti, MVO, 
kontakty medzi ľuďmi, podporu 
zlepšovania situácie v oblasti ľudských 
práv alebo podporné opatrenia pri krízach. 
V prípade vážneho alebo pretrvávajúceho 
zhoršovania ľudských práv sa podpora
týchto akcií zvýši.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cezhraničná spolupráca, ako je 1. S plným zreteľom na 
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vymedzená v článku 2 ods. 3, zahŕňa 
spoluprácu na priľahlých pozemných 
hraniciach, nadnárodnú spoluprácu v rámci 
väčších nadnárodných území, námornú 
spoluprácu v okolí morských oblastí, ako aj 
medziregionálnu spoluprácu.

medzinárodné nástroje v oblasti ľudských 
práv, okrem iného vrátane protokolu k 
Zmluve o založení Afrického 
hospodárskeho spoločenstva týkajúceho 
sa voľného pohybu osôb, práva na pobyt a 
práva usadiť sa a Ženevského dohovoru o 
právnom postavení utečencov, zahŕňa 
cezhraničná spolupráca, ako sa vymedzuje
v článku 2 ods. 3, spoluprácu na priľahlých 
pozemných hraniciach, nadnárodnú 
spoluprácu v rámci väčších nadnárodných 
území, námornú spoluprácu v okolí 
morských oblastí, ako aj medziregionálnu 
spoluprácu. Cezhraničná spolupráca sa 
nesmie vykonávať na podporu kontroly 
migrácie. Komisia poskytne možnosť 
priamo prijímať sťažnosti zo strany 
oprávnených protistrán. Komisia berie do 
úvahy tieto informácie, pokiaľ ide 
o budúcu spoluprácu s týmito 
protistranami.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade porušovania ľudských 
práv alebo základných slobôd sa každý 
program cezhraničnej spolupráce v 
príslušnej krajine financovaný Úniou 
bezodkladne pozastaví.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak v akčných plánoch alebo 
opatreniach uvedených v článku 21 nie sú 
zahrnuté výdavky na podporu, Komisia 
v prípade potreby prijme podporné 

2. Ak v akčných plánoch alebo 
opatreniach uvedených v článku 21 nie sú 
zahrnuté výdavky na podporu, Komisia 
v prípade potreby prijme podporné 
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opatrenia. Financovanie z prostriedkov 
Únie v rámci podporných opatrení môže 
zahŕňať:

opatrenia. Financovanie z prostriedkov 
Únie v rámci podporných opatrení, s 
vylúčením akýchkoľvek činností či 
opatrení vojenskej povahy, môže zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky dohody o záruke pre vonkajšiu Všetky dohody o záruke pre vonkajšiu 
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činnosť sa na požiadanie sprístupnia 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom sa 
zohľadní ochrana dôverných a citlivých 
obchodných informácií.

činnosť sa sprístupnia Európskemu 
parlamentu a Rade, pričom sa zohľadní 
ochrana dôverných a citlivých obchodných 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podrobné pravidlá poskytovania 
záruky pre vonkajšiu činnosť vrátane 
spôsobov jej krytia a jej vymedzeného 
krytia portfólií a projektov v rámci 
konkrétnych druhov nástrojov, ako aj 
analýzy rizika projektov a portfólií 
projektov, a to aj na sektorovej, regionálnej 
a národnej úrovni;

b) podrobné pravidlá poskytovania 
záruky pre vonkajšiu činnosť vrátane 
spôsobov jej krytia a jej vymedzeného 
krytia portfólií a projektov v rámci 
konkrétnych druhov nástrojov, ako aj 
analýzy rizika projektov a portfólií 
projektov s osobitným zameraním na 
riziká v oblasti dodržiavania ľudských 
práv, a to aj na sektorovej, regionálnej 
a národnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) povinnosti monitorovania, 
podávania správ a hodnotenia;

g) povinnosti transparentného 
monitorovania, podávania správ 
a hodnotenia;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzhľadom na možné sťažnosti tretích 
strán v partnerských krajinách vrátane 
komunít a jednotlivcov, ktorých sa týkajú 
projekty podporované zárukou EFSD+, 
Komisia a delegácie Európskej únie 
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uverejňujú na svojich webových sídlach 
priame odkazy na mechanizmy 
príslušných protistrán, ktoré uzavreli 
dohody s Komisiou, na vybavovanie 
sťažností. Komisia takisto ponúka 
možnosť priamo prijímať sťažnosti 
oprávnených protistrán spojené so 
spracovaním ich sťažností. Komisia tieto 
informácie zohľadňuje vzhľadom 
na budúcu spoluprácu s týmito 
protistranami.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia podá správu o finančných 
nástrojoch, rozpočtových zárukách
a finančnej pomoci v súlade 
s článkami 241 a 250 nariadenie 
o rozpočtových pravidlách. Oprávnené 
protistrany na tento účel každoročne 
poskytnú informácie potrebné na to, aby 
Komisii umožnili splnenie povinností 
týkajúcich sa podávania správ.

8. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu 
o operáciách financovania a investičných 
operáciách krytých zárukou EFSD+
a o fungovaní EFSD+, jeho riadení 
a účinnom prispievaní k jeho cieľom. 
Táto správa sa sprístupní verejnosti 
a pripojí sa k nej stanovisko Dvora 
audítorov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V náležitých prípadoch sa hodnotenia
zakladajú na zásadách osvedčených 
postupov Výboru pre rozvojovú pomoc 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj s cieľom zistiť, či sa dosiahli ciele, 
a navrhnúť odporúčania na zlepšenie 
budúcich akcií.

Hodnotenia sa zakladajú na zásadách 
osvedčených postupov Výboru pre 
rozvojovú pomoc Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj s cieľom 
zistiť, či sa dosiahli ciele, a navrhnúť 
odporúčania na zlepšenie budúcich akcií.
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na konci vykonávania nariadenia, 
najneskôr však štyri roky po uplynutí 
obdobia uvedeného v článku 1, Komisia 
vykoná záverečné hodnotenie nariadenia. 
V tomto hodnotení sa posúdi prínos Únie 
k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, 
pričom sa zohľadnia ukazovatele merajúce 
dosiahnuté výsledky a akékoľvek zistenia 
a závery týkajúce sa vplyvu tohto 
nariadenia.

Na konci vykonávania nariadenia, 
najneskôr však osemnásť mesiacov po 
uplynutí obdobia uvedeného v článku 1, 
Komisia vykoná záverečné hodnotenie 
nariadenia. V tomto hodnotení sa posúdi 
prínos Únie k dosiahnutiu cieľov tohto 
nariadenia, pričom sa zohľadnia 
ukazovatele merajúce dosiahnuté výsledky 
a akékoľvek zistenia a závery týkajúce sa 
vplyvu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V konečnom hodnotení sa posúdi, ako sa 
Únii podarilo naplniť ciele uvedené 
v článku 3 ods. 3 o ľudskom rozvoji 
a sociálnom začlenení.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zapája do procesu hodnotenia 
financovania zo strany Únie poskytnutého 
podľa tohto nariadenia v primeranom 
rozsahu všetky príslušné zainteresované 
strany a v prípade potreby sa môže snažiť 
o vypracovanie spoločných hodnotení 
s členskými štátmi a rozvojovými 
partnermi s úzkou účasťou partnerských 
krajín.

Komisia zapája všetky príslušné 
zainteresované strany a príjemcov vrátane 
organizácií občianskej spoločnosti do 
procesu hodnotenia financovania zo strany 
Únie poskytnutého podľa tohto nariadenia;
osobitná pozornosť sa bude venovať 
zabezpečeniu zastúpenia najviac 
marginalizovaných a najzraniteľnejších 
osôb a skupín. Komisia sa môže v prípade 
potreby môže snažiť o vypracovanie 
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spoločných hodnotení s členskými štátmi 
a rozvojovými partnermi s úzkym 
zapojením partnerských krajín.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 37 vypúšťa sa

Odchýlka od požiadaviek na zviditeľnenie

V dôsledku bezpečnostných otázok alebo 
miestnych politicky citlivých záležitostí 
môže byť vhodnejšie alebo potrebné 
obmedziť komunikačné činnosti alebo 
činnosti na zviditeľnenie v určitých 
krajinách alebo oblastiach alebo počas 
určitých období. V takých prípadoch sa 
cieľová skupina a nástroje na 
zviditeľnenie, produkty a kanály, ktoré sa 
majú použiť na podporu danej akcie určia 
v jednotlivých prípadoch na základe 
konzultácie a dohody s Úniou. Ak je 
potrebná rýchla intervencia v rámci 
reakcie na náhlu krízu, nie je potrebné 
bezodkladne vypracovať úplný plán 
komunikácie a zviditeľnenia. V takýchto 
situáciách sa však od začiatku primerane 
uvádza podpora Únie.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora boja proti diskriminácii vo 
všetkých jej podobách a zásady rovnosti, 
najmä rodovej rovnosti a práv osôb 
patriacich k menšinám;

c) podpora boja proti diskriminácii vo 
všetkých jej podobách a zásady rovnosti, 
najmä rodovej rovnosti a práv detí, osôb 
patriacich k menšinám, LGBTI osôb a 
domorodého obyvateľstva;
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) podpora inkluzívneho 
a spravodlivého kvalitného formálneho 
a neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia sa pre všetkých, na 
všetkých úrovniach vrátane technickej 
a odbornej prípravy, a to aj v núdzových 
a krízových situáciách a aj prostredníctvom 
používania digitálnych technológií na 
zlepšenie výučby a učenia sa;

m) podpora inkluzívneho a
spravodlivého kvalitného formálneho a
neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia sa pre všetkých, na všetkých 
úrovniach vrátane rozvoja v ranom detstve, 
technickej a odbornej prípravy, a to aj v
núdzových a krízových situáciách a aj 
prostredníctvom používania digitálnych 
technológií na zlepšenie výučby a učenia 
sa;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Posilňovanie partnerstiev v oblasti 
migrácie a mobility na základe 
integrovaného a vyváženého prístupu, 
zahŕňajúceho všetky aspekty migrácie 
vrátane pomoci pri vykonávaní 
dvojstranných alebo regionálnych dohôd 
a dojednaní Únie a jej partnerstiev 
v oblasti mobility;

a) Vypracovanie dohôd 
o zjednodušení vízového režimu
a o presídľovaní;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riešenie a zmierňovanie základných 
príčin neregulárnej migrácie a núteného 
vysídľovania;

c) riešenie a zmierňovanie základných 
príčin núteného vysídľovania;
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) boj proti neregulárnej migrácii, 
obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu 
migrantov a zlepšovanie spolupráce pri 
integrovanom riadení hraníc;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podpora účinných migračných 
politík založených na ľudských právach 
vrátane programov ochrany;

f) podpora migračných politík 
založených na ľudských právach vrátane 
programov ochrany;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Podpora posilnenej politickej 
spolupráce;

a) Podpora posilnenej politickej 
spolupráce v oblasti ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podpora regionálnej spolupráce, 
najmä v rámci Východného partnerstva, 
Únie pre Stredozemie a spolupráce v rámci 
celého európskeho susedstva, ako aj 
cezhraničnej spolupráce;

d) podpora regionálnej spolupráce, 
najmä v rámci Východného partnerstva, 
Únie pre Stredozemie a spolupráce v rámci 
celého európskeho susedstva, ako aj 
cezhraničnej spolupráce v súlade 
s Európskym dohovorom o ochrane 
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ľudských práv a základných slobôd;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – časť A – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Zabezpečenie udržiavania vedúcej 
úlohy EÚ pri formovaní globálneho 
programu v oblasti riadenia migrácie
a núteného vysídľovania vo všetkých 
rozmeroch;

a) Zabezpečenie vedúcej úlohy Únie
pri formovaní globálneho programu 
v oblasti núteného vysídľovania v súlade 
s globálnym paktom OSN o bezpečnej, 
riadenej a legálnej migrácii a o 
utečencoch a v súlade s článkom 3 
Európskeho dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – časť A – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) riadenie a podpora globálnych 
a medziregionálnych politických dialógov 
vrátane výmeny a spolupráce v oblasti 
migrácie a núteného vysídľovania;

b) riadenie a podpora globálnych 
a medziregionálnych politických dialógov 
vrátane spolupráce v oblasti núteného 
vysídľovania založenej na ľudských 
právach;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – časť A – bod 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora plnenia medzinárodných 
záväzkov a záväzkov EÚ v oblasti 
migrácie a núteného vysídľovania vrátane 
nadviazania na globálny pakt o migrácii 
a globálny pakt o utečencoch;

c) podpora plnenia medzinárodných 
záväzkov a záväzkov Únie v oblasti 
migrácie a núteného vysídľovania vrátane 
nadviazania na globálny pakt o migrácii 
a globálny pakt o utečencoch a v súlade 
s článkom 3 Európskeho dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných 
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slobôd;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – časť A – bod 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zlepšovanie celosvetovej základne 
poznatkov, okrem iného poznatkov 
o vzťahu medzi migráciou a rozvojom, 
a iniciovanie akcií pilotného charakteru 
s cieľom rozvíjať inovatívne operatívne 
prístupy v oblasti migrácie a núteného 
vysídľovania.

d) zlepšovanie celosvetovej základne 
poznatkov, okrem iného poznatkov 
o vzťahu medzi migráciou a rozvojom, 
a iniciovanie akcií pilotného charakteru 
s cieľom rozvíjať inovatívne prístupy 
v oblasti núteného vysídľovania založené 
na ľudských právach.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vykonávanie krátkodobej obnovy 
a rekonštrukcie s cieľom umožniť obetiam 
prírodných katastrof alebo katastrof 
spôsobených človekom, konfliktov 
a globálnych hrozieb, aby mali prospech 
z minimálnej sociálno-ekonomickej 
integrácie a aby sa čo najskôr vytvorili
podmienky na obnovenie rozvoja na 
základe dlhodobých cieľov stanovených 
príslušnými krajinami a regiónmi, čo 
zahŕňa riešenie naliehavých a okamžitých 
potrieb vyplývajúcich z vysídľovania ľudí 
(utečenci, vysídlení ľudia a navrátilci) po 
prírodných katastrofách alebo katastrofách 
spôsobených človekom;

c) vykonávanie krátkodobej obnovy 
a rekonštrukcie s cieľom umožniť obetiam 
prírodných katastrof alebo katastrof 
spôsobených človekom, konfliktov 
a globálnych hrozieb, aby mali prospech 
z minimálnej sociálno-ekonomickej 
integrácie a aby sa čo najskôr vytvorili 
podmienky na obnovenie rozvoja na 
základe dlhodobých cieľov stanovených 
príslušnými krajinami a regiónmi, čo 
zahŕňa riešenie naliehavých a okamžitých 
potrieb vyplývajúcich z vysídľovania ľudí 
po prírodných katastrofách alebo 
katastrofách spôsobených človekom; a

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha V – odsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podporovaním udržateľného 
rozvoja prispievať k riešeniu osobitných 
základných príčin neregulárnej migrácie
a takisto posilňovať odolnosť tranzitných 
a hostiteľských komunít a prispievať 
k udržateľnej reintegrácii migrantov, ktorí 
sa vracajú do svojich krajín pôvodu, 
s náležitým zreteľom na posilňovanie 
právneho štátu, dobrej správy vecí 
verejných a ľudských práv.

f) podporovaním udržateľného 
rozvoja prispievať k riešeniu osobitných 
základných príčin núteného vysídľovania
a takisto posilňovať odolnosť tranzitných 
a hostiteľských komunít a prispievať 
k udržateľnej reintegrácii migrantov, ktorí 
sa vracajú do svojich krajín pôvodu, 
s náležitým zreteľom na posilňovanie 
právneho štátu, dobrej správy vecí 
verejných a ľudských práv.
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