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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj 
předvstupní pomoci (NPP III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0465),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0274/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro mezinárodní 
obchod, Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cíle nástroje předvstupního procesu 
se výrazně liší od obecných cílů vnější 
činnosti Unie, neboť tento nástroj si klade 

(2) Cíle nástroje předvstupního procesu 
se odvíjí jak od zásad vnější činnosti Unie, 
stanovených v článku 21 Smlouvy 

                                               
1

2
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za cíl připravit příjemce uvedené v příloze 
I na budoucí členství v Unii a podpořit 
jejich proces přistoupení. Je proto nezbytné 
mít speciální nástroj na podporu rozšíření a 
současně zajistit jeho doplňkovost 
s obecnými cíli vnější činnosti Unie,
zejména s nástrojem pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI).

o Evropské unii (SEU), tak od odlišného 
charakteru nástroje, který si klade za cíl 
připravit příjemce uvedené v příloze I (dále 
jen „příjemci“) na budoucí členství v Unii 
a podpořit jejich proces přistoupení. Je 
proto nezbytné mít speciální nástroj 
na podporu rozšíření a současně zajistit 
jeho doplňkovost s obecnými cíli vnější 
činnosti Unie, zejména s nástrojem pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci (NDICI).

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Článek 49 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) stanoví, že každý evropský stát, 
který uznává hodnoty úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, a zavazuje 
se k jejich podpoře, může požádat o 
členství v Unii. Evropský stát, který 
požádal o přistoupení k Unii, se může 
členem stát pouze tehdy, pokud bylo 
potvrzeno, že splňuje kritéria členství 
stanovená na zasedání Evropské rady 
v Kodani v červnu 1993 (dále jen 
„kodaňská kritéria“), a za předpokladu, že 
Unie je schopna integrovat nového člena. 
Kodaňská kritéria se týkají stability 
institucí zaručujících demokracii, právní 
stát, lidská práva a respektování a 
ochranu menšin, existence fungujícího 
tržního hospodářství a schopnosti 
vyrovnat se s konkurenčním tlakem a 
tržními silami v rámci Unie a schopnosti 
převzít nejen práva, nýbrž rovněž 
povinnosti podle Smluv, včetně 
dodržování cílů politické, hospodářské a 

(3) Článek 49 SEU stanoví, že každý 
evropský stát, který uznává hodnoty úcty k 
lidské důstojnosti, svobody, demokracie, 
rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv, včetně práv příslušníků 
menšin, a zavazuje se k jejich podpoře, 
může požádat o členství v Unii. Tyto 
hodnoty jsou společné členským státům ve 
společnosti vyznačující se pluralismem, 
nepřípustností diskriminace, tolerancí, 
spravedlností, solidaritou a rovností žen a 
mužů.
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měnové unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Jakýkoli evropský stát, který 
požádal o přistoupení k Unii, se může stát 
členem Unie pouze tehdy, pokud bylo 
potvrzeno, že v plném rozsahu splňuje 
kritéria pro přistoupení stanovená na 
zasedání Evropské rady v Kodani 
v červnu 1993 (dále jen „kodaňská 
kritéria“), a za předpokladu, že Unie je 
schopna integrovat nového člena. 
Kodaňská kritéria se týkají stability 
institucí zaručujících demokracii, právní 
stát, lidská práva a respektování a 
ochranu menšin, existence fungujícího 
tržního hospodářství a schopnosti 
vyrovnat se s konkurenčním tlakem a 
tržními silami v rámci Unie a schopnosti 
převzít nejen práva, nýbrž i povinnosti 
podle Smluv, včetně usilování o dosažení 
cílů politické, hospodářské a měnové unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pomoc by měla být také 
poskytována v souladu s dohodami, které 
Unie uzavřela s příjemci uvedenými v 

(7) Pomoc by měla být také 
poskytována v souladu s dohodami, které 
Unie uzavřela s příjemci. Pomoc by se 
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příloze I. Pomoc by se měla zaměřit 
především na pomáhání příjemcům 
uvedeným v příloze I posílit demokratické 
instituce a právní stát, reformovat 
soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 
základní práva a prosazovat rovnost žen a 
mužů, toleranci, sociální začleňování a 
zákaz diskriminace. Pomoc by měla rovněž 
podporovat klíčové zásady a práva 
vymezené v evropském pilíři sociálních 
práv. Pomoc by měla i nadále podporovat 
jejich úsilí o posílení regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce, 
jakož i územního rozvoje, mimo jiné 
prováděním makroregionálních strategií 
Unie. Měla by zlepšit rovněž jejich 
hospodářský a sociální rozvoj a správu 
ekonomických záležitostí, což je základem 
agendy inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního růstu, mimo jiné prováděním 
regionálního rozvoje, rozvoje zemědělství 
a venkova a sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti a rozvoje digitální 
ekonomiky a společnosti, a to i v souladu 
se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro 
západní Balkán.

měla zaměřit především na pomáhání 
příjemcům posílit demokratické instituce a 
právní stát, reformovat soudnictví a 
veřejnou správu, dodržovat základní práva 
včetně práv osob náležících k menšinám a 
prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, 
sociální začleňování, dodržování 
pracovních norem v oblasti práv 
pracovníků stanovených v mezinárodních 
dohodách a zákaz diskriminace. Pomoc by 
měla rovněž podporovat dodržování 
klíčových zásad a práv vymezených
v evropském pilíři sociálních práv ze 
strany příjemců, sociálně tržní 
hospodářství a sbližování se zásadami 
sociálního acquis. Pomoc by měla i nadále 
podporovat jejich úsilí o posílení 
regionální, makroregionální a přeshraniční 
spolupráce, jakož i územního rozvoje, 
mimo jiné prováděním makroregionálních 
strategií Unie. Měla by zlepšit rovněž 
jejich hospodářský a sociální rozvoj a 
správu ekonomických záležitostí, což je 
základem agendy inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu, mimo 
jiné prováděním regionálního rozvoje, 
rozvoje zemědělství a venkova a sociální 
politiky a politiky zaměstnanosti a rozvoje 
digitální ekonomiky a společnosti, a to i v 
souladu se stěžejní iniciativou Digitální 
agenda pro západní Balkán.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Činnosti v rámci nástroje, který se 
zřizuje tímto nařízením, by měly rovněž 
přispívat k pomoci příjemcům při 
postupném uvádění do souladu se 
společnou zahraniční a bezpečnostní 
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politikou (SZBP), jež tvoří nedílnou 
součást přístupového procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by v souladu se zásadou 
participativní demokracie měla u každého 
příjemce uvedeného v příloze I podporovat 
parlamentní dohled.

(12) Komise by v souladu se zásadou 
participativní demokracie měla u každého 
příjemce podporovat posilování 
parlamentních kapacit a parlamentní 
dohled.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Příjemci uvedení v příloze I musí 
být lépe připraveni na řešení globálních 
výzev, jako je udržitelný rozvoj a změna 
klimatu, a zajistit soulad s úsilím Unie při 
řešení těchto záležitostí. Vzhledem 
k významu boje proti změně klimatu 
v souladu se závazky Unie k provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje by měl tento program přispívat 
k začleňování opatření v oblasti klimatu 
do politik Unie a k dosažení celkového cíle 
25 % výdajů v rámci rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že činnosti v rámci tohoto 
programu přispějí 16 % celkového 
finančního krytí programu k cílům 

(13) Příjemci musí být lépe připraveni 
na řešení globálních výzev, jako je 
udržitelný rozvoj a změna klimatu, a 
zajistit soulad s úsilím Unie při řešení 
těchto záležitostí. Vzhledem k významu 
boje proti změně klimatu v souladu se 
závazky Unie k provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje by měl tento 
program přispívat k začleňování opatření v 
oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů v rámci 
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Cílem činností v rámci tohoto 
programu by mělo být přispění 16 % 
celkového finančního krytí programu 
k cílům v oblasti klimatu a usilovat o 
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v oblasti klimatu. Relevantní činnosti 
budou identifikovány během přípravy 
a provádění programu a celkový příspěvek 
z tohoto programu by měl být součástí 
příslušných hodnocení a procesu 
přezkumu.

dosažení cíle, aby výdaje spojené 
s činnostmi v oblasti klimatu do roku 2027 
dosáhly 30 % výdajů v rámci VFR. 
Relevantní činnosti budou identifikovány 
během přípravy a provádění programu 
a celkový příspěvek z tohoto programu by 
měl být součástí příslušných hodnocení 
a procesu přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, soudržnost a doplňkovost 
své pomoci, zejména prostřednictvím 
pravidelných konzultací a častých výměn 
informací v průběhu různých fází cyklu 
pomoci. Dále je třeba podniknout kroky 
nezbytné k zajištění lepší koordinace a 
doplňkovosti s dalšími dárci, mimo jiné 
prostřednictvím pravidelných konzultací. 
Měla by být posílena úloha občanské 
společnosti jak v programech prováděných 
vládními orgány, tak i jako přímého 
příjemce pomoci Unie.

(16) Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, soudržnost, jednotnost a 
doplňkovost své pomoci, zejména 
prostřednictvím pravidelných konzultací a 
častých výměn informací v průběhu 
různých fází cyklu pomoci. Dále je třeba 
podniknout kroky nezbytné k zajištění lepší 
koordinace a doplňkovosti s dalšími dárci, 
mimo jiné prostřednictvím pravidelných 
konzultací. Měla by být vhodným 
způsobem posílena úloha různých 
nezávislých organizací občanské 
společnosti a různých typů a úrovní 
místních orgánů, a to jak v programech 
prováděných vládními orgány, tak i jako 
přímého příjemce pomoci EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Priority činnosti zaměřené na 
dosažení cílů v příslušných oblastech 
politik, jež budou podporovány na základě 
tohoto nařízení, by měly být stanoveny 
v programovém rámci, jenž vypracuje 
Komise na dobu trvání víceletého 
finančního rámce Unie na období 2021–
2027 za partnerského přispění příjemců 
uvedených v příloze I na základě agendy 
rozšíření a jejich specifických potřeb v 
souladu s obecnými a specifickými cíli 
vymezenými tímto nařízením a s řádným 
ohledem na příslušné vnitrostátní strategie. 
Programový rámec by měl určit oblasti, jež 
je třeba poskytnutím pomoci podporovat, 
a orientační příděl podle jednotlivých 
oblastí podpory, včetně odhadu výdajů 
souvisejících s oblastí klimatu.

(17) Priority činnosti zaměřené na 
dosažení cílů v příslušných oblastech 
politik, jež budou podporovány na základě 
tohoto nařízení, by měly být stanoveny 
v programovém rámci, jenž vypracuje 
Komise na dobu trvání víceletého 
finančního rámce Unie na období 2021–
2027. Tyto priority by měly být určeny za 
partnerského přispění příjemců na základě 
agendy rozšíření a jejich specifických 
potřeb v souladu s obecnými a 
specifickými cíli vymezenými tímto 
nařízením a s řádným ohledem na příslušné 
vnitrostátní strategie a na související 
usnesení Evropského parlamentu. Do 
takového partnerského přispění by měly 
být podle potřeby zahrnuty příslušné 
orgány i organizace občanské společnosti.
Komise by měla podporovat spolupráci 
mezi příslušnými zúčastněnými subjekty 
a koordinaci dárců. Programový rámec by 
měl určit oblasti, jež je třeba poskytnutím 
pomoci podporovat, a orientační příděl 
podle jednotlivých oblastí podpory, včetně 
odhadu výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu a rovností žen a mužů. V souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci, pokud jde 
o doplnění tohoto nařízení přijetím 
programového rámce NPP a jeho 
přezkumu do 30. června 2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je v zájmu Unie napomáhat 
příjemcům uvedeným v příloze I v 
reformním úsilí zaměřeném na členství v 
Unii. Pomoc by měla být řízena s 
důrazným zaměřením na výsledky a 
pomocí pobídek pro příjemce, kteří 
účinným prováděním předvstupní pomoci a 
pokrokem při plnění kritérií pro členství 
prokáží odhodlání k reformě.

(18) Je ve společném zájmu Unie a 
příjemců napomáhat příjemcům v 
reformním úsilí zaměřeném na jejich 
politické, právní a hospodářské systémy za 
účelem členství v Unii. Pomoc by měla být 
řízena s důrazným zaměřením na výsledky 
a pomocí pobídek pro příjemce, kteří 
účinným prováděním předvstupní pomoci a 
pokrokem při plnění kritérií pro členství 
prokáží odhodlání k reformě. Pomoc by 
měla být přidělována na základě přístupu 
založeného na výkonnosti v souladu se 
zásadou „spravedlivého podílu“ a v 
případech závažného zhoršení úcty k 
lidské důstojnosti, svobodě, demokracii a 
rovnosti, právního státu a dodržování 
lidských práv by měly následovat jasné 
důsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aniž by byl dotčen rozpočtový 
postup a ustanovení o pozastavení pomoci 
v mezinárodních dohodách s příjemci, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o změny přílohy I tohoto na 
řízení s cílem pozastavit či částečně 
pozastavit pomoc Unie. Komise by měla 
této pravomoci využívat v případech, kdy 
příjemce nedodrží zásady demokracie, 
právního státu, lidských práv a základních 
svobod nebo poruší závazky vyplývající z 
příslušných dohod uzavřených s Unií. 
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Shledá-li Komise, že důvody pro 
pozastavení pomoci již pominuly, měla by 
mít pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci na změny přílohy I s cílem 
obnovit pomoc Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Přechod od přímého řízení 
prostředků předvstupní pomoci ze strany 
Komise k nepřímému řízení příjemci 
uvedenými v příloze I by měl být postupný 
a měl by být v souladu s kapacitami těchto 
příjemců. Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu.

(19) Přechod od přímého řízení 
prostředků předvstupní pomoci ze strany 
Komise k nepřímému řízení příjemci by 
měl být postupný a měl by být v souladu 
s kapacitami těchto příjemců. Přechod na 
nepřímé řízení příjemci by měl být v 
konkrétních oblastech politiky či 
programových oblastech pozastaven, 
pokud se kapacity příjemců významně 
sníží nebo pokud takové řízení povede k 
neúčinnému používání finančních 
prostředků Unie vedoucímu k významným 
nedostatkům, pokud jde o příslušné 
závazky. Před takovým rozhodnutím by 
měly být řádně zohledněny jakékoli možné 
negativní hospodářské a sociální 
důsledky. Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Veškeré přidělování finančních 
prostředků na základě tohoto nařízení by 
mělo probíhat transparentním, účinným, 
odpovědným, nepolitickým a 
nediskriminujícím způsobem 
prostřednictvím spravedlivého 
rozdělování, které bude odrážet potřeby 
regionů a obcí. Komise, vysoká 
představitelka Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká 
představitelka, místopředsedkyně 
Komise“) a především delegace Unie by 
měly podrobně sledovat dodržování těchto 
kritérií a zásad transparentnosti, 
odpovědnosti a nediskriminujícího 
přístupu při přidělování finančních 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31b) Komise, vysoká představitelka, 
místopředsedkyně Komise a zejména 
delegace Unie a příjemci by měli posílit 
viditelnost předvstupní pomoci Unie, aby 
informovali o přidané hodnotě podpory 
Unie. Příjemci finančních prostředků 
Unie by měli přiznat původ prostředků 
Unie a zajistit její řádnou viditelnost. NPP 
by měl přispět k financování 
komunikačních činností na podporu 
výsledků pomoci Unie směrem k různým 
publikům v přijímajících zemích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „zásadou spravedlivého podílu 
pomoci“ se rozumí doplnění přístupu 
založeného na výkonnosti o nápravný 
mechanismus přidělování v případech, 
kdy by přidělená pomoc jinak byla 
nepřiměřeně nízká nebo vysoká ve 
srovnání s jinými příjemci, přičemž se 
zohlední potřeby dotčeného obyvatelstva a 
relativní pokrok v oblasti reforem 
souvisejících se zahájením jednání o 
přistoupení nebo pokrok v těchto 
jednáních;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem NPP III je 
podporovat příjemce uvedené v příloze I
při přijímání a provádění politických, 
institucionálních, právních, správních, 
sociálních a hospodářských reforem, které 
jsou zapotřebí k tomu, aby tito příjemci 
dosáhli souladu s hodnotami Unie a 
postupného sblížení s pravidly, standardy, 
politikami a postupy Unie s ohledem na 
jejich budoucí členství v Unii, a tím 
přispívat k jejich stabilitě, bezpečnosti a 
prosperitě.

1. Obecným cílem NPP III je 
podporovat příjemce při přijímání a 
provádění politických, institucionálních, 
právních, správních, sociálních a 
hospodářských reforem, které jsou 
zapotřebí k tomu, aby tito příjemci dosáhli 
souladu s hodnotami Unie a postupného 
sblížení s pravidly, standardy, politikami a 
postupy Unie s ohledem na jejich budoucí 
členství v Unii, a tím přispívat k jejich 
stabilitě, bezpečnosti a prosperitě, jakož i 
ke strategickým zájmům Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. NPP III má tyto specifické cíle: 2. (Netýká se českého znění)

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilovat právní stát, demokracii, 
dodržování lidských práv, základních práv 
a mezinárodního práva, občanskou 
společnost a bezpečnost a zlepšovat řízení 
migrace včetně správy hranic;

a) posilovat právní stát, demokracii, 
dodržování lidských práv, základních práv 
a mezinárodního práva, sociální 
soudržnost, rovnost žen a mužů,
občanskou společnost a bezpečnost a 
zlepšovat řízení migrace včetně správy 
hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) utvářet pravidla, standardy, politiky 
a postupy příjemců uvedených v příloze I
v souladu s pravidly, standardy, politikami 
a postupy Unie a posilovat usmíření 
a dobré sousedské vztahy, jakož 
i mezilidské kontakty a komunikaci;

c) utvářet pravidla, standardy, politiky 
a postupy příjemců v souladu s pravidly, 
standardy, politikami a postupy Unie 
a posilovat předcházení konfliktům,
usmíření, budování míru a důvěry, 
mediaci a dobré sousedské vztahy, jakož 
i mezilidské kontakty a komunikaci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posilovat hospodářský a sociální 
rozvoj, mimo jiné prostřednictvím většího 
propojení a regionálního rozvoje, rozvoje 
zemědělství a venkova a sociální politiky 
a politiky zaměstnanosti, posilovat ochranu 
životního prostředí, zvyšovat odolnost vůči 
změně klimatu, urychlit přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství a rozvíjet 
digitální ekonomiku a společnost;

d) posilovat hospodářský a sociální 
rozvoj a soudržnost, mimo jiné 
prostřednictvím většího propojení 
a regionálního rozvoje, rozvoje 
zemědělství a venkova a sociální politiky 
a politiky zaměstnanosti, posilovat ochranu 
životního prostředí, zvyšovat odolnost vůči 
změně klimatu, urychlit přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství a rozvíjet 
digitální ekonomiku a společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění NPP 
III na období 2021–2027 činí 14 500 000 
000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění NPP 
III na období 2021–2027 činí [...] EUR 
v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. [EFRR]32 přispívá na programy 
nebo opatření zavedené pro účely 
přeshraniční spolupráce mezi příjemci 
uvedenými v příloze I a členskými státy. 
Tyto programy a opatření přijímá Komise 
v souladu s článkem 16. Výše příspěvku z 
NPP-přeshraniční spolupráce se určí podle 
čl. 10 odst. 3 [nařízení o EÚS]. Programy 
NPP-přeshraniční spolupráce jsou řízeny 
v souladu s [nařízením o EÚS].

5. [EFRR]32 přispívá na programy 
nebo opatření zavedené pro účely 
přeshraniční spolupráce mezi 
příjemci a jedním či více členskými státy. 
Tyto programy a opatření přijímá Komise 
v souladu s článkem 16. Výše příspěvku z 
NPP-přeshraniční spolupráce se určí podle 
čl. 10 odst. 3 [nařízení o EÚS], přičemž 
maximální výše příspěvku z NPP III se 
stanovuje na 85 %. Programy NPP-
přeshraniční spolupráce jsou řízeny 
v souladu s [nařízením o EÚS].

________________________ _____________________

32 COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti

32 COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkový rámec politiky pro 
provádění tohoto nařízení tvoří rámec 
politiky rozšíření, který vymezí Evropská 
rada a Rada, dohody, které stanoví právně 
závazný vztah s příjemci uvedenými 
v příloze I a příslušná usnesení Evropského 
parlamentu, sdělení Komise nebo společná 
sdělení Komise a vysokého představitele 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku. Komise zajistí soudržnost mezi 
pomocí a rámcem politiky rozšíření.

1. Ucelený rámec politiky pro 
provádění tohoto nařízení tvoří rámec 
politiky rozšíření, který vymezí Evropská 
rada a Rada, dohody, které stanoví právně 
závazný vztah s příjemci a příslušná 
usnesení Evropského parlamentu, sdělení 
Komise nebo společná sdělení Komise 
a vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku. 
Komise zajistí soudržnost mezi pomocí 
a s celkovým rámcem politiky rozšíření. 
Vysoká představitelka, místopředsedkyně 
Komise zajistí celkovou politickou 
koordinaci vnějších činností Unie, jejich 
jednotnost, soulad a účinnost mimo jiné 
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prostřednictvím tohoto nařízení. Evropská 
služba pro vnější činnost (dále jen 
„ESVČ“) proto koordinuje programy 
podle tohoto nařízení a podílí se na cyklu 
řízení tohoto nařízení na základě cílů 
politiky stanovených v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy a opatření podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko změny 
klimatu, ochrany životního prostředí
a rovnosti žen a mužů a v příslušném 
případě se zaměřují na vzájemné vazby 
mezi cíli udržitelného rozvoje33 za účelem 
podpory integrovaných činností, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
soudržně více cílů.

2. Programy a opatření podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko změny 
klimatu, ochrany životního prostředí, 
migrace, bezpečnosti sociální a regionální 
soudržnosti a rovnosti žen a mužů a v 
příslušném případě se zaměřují na 
vzájemné vazby mezi cíli udržitelného 
rozvoje33 za účelem podpory 
integrovaných činností, které mohou 
vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
soudržně více cílů. Jejich cílem je přispět 
16 % celkového finančního krytí 
programu k cílům v oblasti klimatu.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise v řádné lhůtě před 
začátkem programového období předloží 
Parlamentu příslušné programové 
dokumenty. Tyto dokumenty uvedou 
orientační předpokládané příděly na 
jednotlivá tematická okna a ve vhodných 
případech na jednotlivé země/regiony, 
jakož i očekávané výsledky a zvolená 
ujednání o pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Komise, vysoká představitelka, 
místopředsedkyně Komise a zejména 
delegace Unie v přijímajících zemích 
zapojí příslušné organizace občanské 
společnosti ve všech fázích cyklu pomoci, 
včetně zahájení, rozvoje a provádění 
programů, a zajistí, aby byly učiněny 
odpovídající kroky s cílem zlepšit kapacity 
těchto organizací, aby mohly svou úlohu 
v tomto procesu hrát v co největším 
rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Kapitola III – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PROVÁDĚNÍ PROGRAMOVÝ RÁMEC A
PROVÁDĚNÍ

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomoc v rámci IPA III je založena 
na programovém rámci NPP pro 
dosahování specifických cílů uvedených 
v článku 3. Programový rámec NPP 
stanoví Komise na dobu trvání víceletého 
finančního rámce Unie.

1. Toto nařízení se doplní o 
programový rámec NPP, který v dalších 
ustanoveních určí způsoby pro dosahování 
specifických cílů uvedených v článku 3. 
Programový rámec NPP stanoví Komise 
na dobu trvání víceletého finančního rámce 
Unie, s výhradou odstavce 3 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Roční rozpočtové prostředky 
schvaluje Evropský parlament a Rada v 
mezích víceletého finančního rámce na 
období 2021–2027.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Programový rámec NPP náležitě zohlední 
příslušné vnitrostátní strategie a odvětvové 
politiky.

Programový rámec NPP náležitě zohlední 
příslušná usnesení Evropského 
parlamentu a vnitrostátní strategie 
a odvětvové politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 4, 
programový rámec NPP přijme Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijme přezkumným 
postupem výboru uvedeného v článku 16.

3. Aniž je dotčen odstavec 4, přijme 
Komise programový rámec NPP včetně 
ujednání pro ustanovení zásady 
spravedlivého podílu prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 14. Programový rámec NPP je 
platný do 30. června 2025. Komise přijme 
nový programový rámec NPP do 
30. června 2025 na základě hodnocení v 
polovině období uvedeného v článku 32 
[nařízení o nástroji pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci], 
přičemž zohlední příslušná usnesení 
Evropského parlamentu. Programový 
rámec NPP může být rovněž v případě 
potřeby pozměněn za účelem účinného 
provádění, zejména pokud došlo k 
významným změnám rámce politiky 
uvedeného v článku 6, přičemž musí být 
zohledněna příslušná usnesení 
Evropského parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Součástí programového rámce 
NPP jsou ukazatele pro posuzování 
pokroku při dosahování cílů, které jsou v 
něm stanoveny.

5. Programový rámec NPP zohlední 
jasné a ověřitelné ukazatele stanovené v 
příloze IV tohoto nařízení pro posuzování 
pokroku při dosahování cílů, které jsou v 
něm stanoveny. Přístup založený 
na výkonnosti podle tohoto nařízení je 
předmětem pravidelné výměny názorů 
v Evropském parlamentu a v Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Pozastavení pomoci Unie

1. Pokud příjemce nedodrží zásady 
demokracie, právního státu, dodržování
lidských práv a základních svobod nebo 
poruší závazky vyplývající z příslušných 
dohod uzavřených s Unií, má Komise 
pravomoc přijmout v souladu s článkem 
14 akt v přenesené pravomoci na změnu 
přílohy I tohoto na řízení s cílem 
pozastavit nebo částečně pozastavit pomoc 
Unie. V případě částečného pozastavení 
pomoci budou uvedeny programy, kterých 
se pozastavení týká.

2. Shledá-li Komise, že důvody pro 
pozastavení pomoci již pominuly, má 
pravomoc přijmout akt v přenesené 
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pravomoci v souladu s článkem 14 na 
změnu přílohy I s cílem obnovit pomoc 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise může ve specifických 
oblastech politiky nebo programech přejít 
z nepřímého řízení s přijímající zemí na 
nepřímé řízení pověřenými subjekty 
jinými než příjemci NPP III nebo na 
přímé řízení, pokud příjemce nedodrží 
zásady demokracie, právního státu a 
dodržování lidských práv a základních 
svobod nebo poruší závazky vyplývající z 
příslušných dohod uzavřených s Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise v otázkách týkajících se 
plánování a provádění opatření podle 
tohoto článku včetně jakýchkoli 
předpokládaných významných změn či 
přídělů udržuje Evropský parlament plně 
zapojený.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Vyplácení obecné či odvětvové 
rozpočtové podpory je podmíněno 
uspokojivým pokrokem v dosahování cílů 
dohodnutých s dotčeným příjemcem.

Komise uplatňuje kritéria pro udělení 
rozpočtové podpory stanovené v čl. 23 
odst. 4 [nařízení o nástroji pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci]. 
Podnikne kroky s cílem snížit nebo 
pozastavit financování Unie v podobě 
rozpočtové podpory v případě systémových 
nesrovnalostí v systémech řízení a 
kontroly nebo neuspokojivého pokroku 
při dosahování cílů dohodnutých s 
příjemcem.

Opětovné zavedení pomoci po pozastavení 
uvedeném v čl. 8 odst. 2b je doprovázeno 
cílenou pomocí pro vnitrostátní orgány 
auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Kapitola VI – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ MONITOROVÁNÍ, PODÁVÁNÍ ZPRÁV,
HODNOCENÍ A KOMUNIKACE

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kromě ukazatelů uvedených v 
příloze IV se ve výsledkovém rámci 
pomoci z NPP III zohlední zprávy o 
rozšíření.

4. Kromě ukazatelů uvedených v 
příloze IV se ve výsledkovém rámci 
pomoci z NPP III zohlední zprávy o 
rozšíření, hodnocení programů 
hospodářských reforem provedená Komisí 
a příslušná usnesení Evropského 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise Evropskému parlamentu a 
Radě předloží a představí prozatímní a 
konečné hodnotící zprávy uvedené v 
článku 32 [nařízení o nástroji pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci]. Tyto zprávy se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kromě článku 129 finančního 
nařízení o ochraně finančních zájmů Unie 
musí v rámci nepřímého řízení příjemci 

5. Kromě článku 129 finančního 
nařízení o ochraně finančních zájmů Unie 
musí v rámci nepřímého řízení příjemci 
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uvedení v příloze I neprodleně oznámit 
Komisi nesrovnalosti, včetně podvodů, 
které se staly předmětem prvotního 
odhalení ve správním nebo soudním řízení, 
a průběžně ji informovat o vývoji 
správního a právního řízení. Tato oznámení 
se podávají elektronicky za použití systému 
pro řízení nesrovnalostí zřízeného Komisí.

neprodleně oznámit Komisi nesrovnalosti, 
včetně podvodů, které se staly předmětem 
prvotního odhalení ve správním nebo 
soudním řízení, a průběžně ji informovat 
o vývoji správního a právního řízení. Tato 
oznámení se podávají elektronicky za 
použití systému pro řízení nesrovnalostí 
zřízeného Komisí. Komise podporuje 
rozvíjení možností parlamentní kontroly v 
přijímajících zemích a auditu a zvyšování 
transparentnosti a přístupu veřejnosti k 
informacím. Komise, vysoká 
představitelka, místopředsedkyně Komise 
a zejména delegace Unie v přijímajících 
zemích zajistí, aby veškeré přidělování 
finančních prostředků na základě 
nepřímého řízení probíhalo 
transparentním, nepolitickým a 
nestranným způsobem prostřednictvím 
spravedlivého rozdělování, které bude 
odrážet potřeby regionů a obcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 13.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s čl. 7 odst. 3 a články 7a (nový), 
13 a 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pravidla, jimiž se stanoví 
jednotné podmínky k provedení tohoto 
nařízení, zejména pokud jde o struktury,
které budou zřízeny při přípravě 
na přistoupení a pomoc v oblasti rozvoje 
venkova, se přijmou přezkumným 
postupem podle článku 16.

1. Zvláštní pravidla týkající se 
struktur, které budou zřízeny při přípravě 
na přistoupení a pomoc v oblasti rozvoje 
venkova, se přijmou prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropský parlament určí pro každé 
setkání výboru pro NPP pozorovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Použijí se články 36 a 37 [nařízení 
o NDICI].

1. Komise, vysoká představitelka, 
místopředsedkyně Komise a zejména 
delegace Unie v přijímajících zemích při 
poskytování finanční pomoci na základě 
tohoto nařízení přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily viditelnost finanční 
podpory Unie včetně sledování souladu 
příjemců s takovými požadavky. Činnosti 
financované NPP podléhají požadavkům 
stanoveným v příručce pro komunikaci a 
zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie. 
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Komise přijme pokyny pro projekty 
financované Unií ohledně viditelnosti a 
komunikačních činností pro každého 
příjemce.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise přijme opatření na posílení 
strategické komunikace a veřejné 
diplomacie za účelem informování o 
hodnotách Unie a zdůraznění přidané 
hodnoty podpory Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Příjemci finančních prostředků 
Unie přiznají původ prostředků Unie a 
zajistí jejich řádnou viditelnost pomocí 
těchto postupů:

a) v dokumentech a komunikačních 
materiálech týkajících se uplatňování 
finančních prostředků, včetně na oficiální 
internetové stránce, pokud existuje, 
uvedou prohlášení, které viditelně 
zdůrazní podporu Unie;

b) podpoří činnosti a jejich výsledky 
poskytováním jednotných a účinných 
informací přiměřeně zaměřených na 
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různá publika včetně sdělovacích 
prostředků a veřejnosti.

Komise provádí informační a 
komunikační činnosti související s tímto 
nařízením a činnostmi stanovenými v 
tomto nařízení i o dosažených výsledcích. 
Finanční zdroje vyčleněné na toto 
nařízení rovněž přispívají ke sdělování 
politických priorit Unie na úrovni 
organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými v 
článku 3 a přílohách II a III.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2021. Použije se ode dne 1. ledna 2021 do 31. 
prosince 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Zavedení orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu a prosazování 
jejich řádného fungování od počáteční 
fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: 
zavádění nezávislých, odpovědných a 
účinných systémů soudnictví, včetně 
transparentního náboru založeného na 
zásluhách, a podporu systémů justiční 
spolupráce, hodnocení a povyšování a 
účinných kárných postupů pro případy 

a) Zavedení orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu a prosazování 
jejich řádného fungování od počáteční 
fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: 
zavádění nezávislých, odpovědných a 
účinných systémů soudnictví, včetně 
transparentního náboru založeného na 
zásluhách, a podporu systémů justiční 
spolupráce, hodnocení a povyšování a 
účinných kárných postupů pro případy 
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pochybení; zajištění tvorby odolných
systémů pro ochranu hranic, řízení 
migračních toků a poskytování azylu 
osobám v nouzi; vytvoření účinných 
nástrojů pro předcházení organizované 
trestné činnosti, obchodu s lidmi, 
převaděčství migrantů, praní peněz / 
financování terorismu a korupci a pro boj 
proti nim; podporu a ochranu lidských 
práv, práv příslušníků menšin, včetně 
Romů a osob homosexuální, bisexuální, 
transsexuální a intersexuální orientace, 
základních svobod, včetně svobody 
sdělovacích prostředků a ochrany údajů.

pochybení; zajištění tvorby vhodných
systémů pro ochranu hranic, řízení 
migračních toků a poskytování azylu 
osobám v nouzi; vytvoření účinných 
nástrojů pro předcházení organizované 
trestné činnosti, obchodu s lidmi, 
převaděčství migrantů, praní peněz / 
financování terorismu a korupci a pro boj 
proti nim; podporu a ochranu lidských 
práv, rovnosti žen a mužů, práv 
příslušníků menšin, včetně Romů a osob 
homosexuální, bisexuální, transsexuální a 
intersexuální orientace, základních svobod, 
včetně svobody sdělovacích prostředků a 
ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Posilování správy ekonomických 
záležitostí. Cíle intervencí zahrnují 
podporu účasti v procesu programu 
hospodářských reforem a systematickou 
spolupráci s mezinárodními finančními 
orgány, pokud jde o základní aspekty 
hospodářské politiky. Zlepšování 
schopnosti posilovat makroekonomickou 
stabilitu a podpora pokroku na cestě 
k fungujícímu tržnímu hospodářství se 
schopností vyrovnat se s konkurenčními 
tlaky a tržními silami v rámci Unie.

c) Posilování správy ekonomických 
záležitostí. Cíle intervencí zahrnují 
podporu účasti v procesu programu 
hospodářských reforem a systematickou 
spolupráci s mezinárodními finančními 
orgány, pokud jde o základní aspekty 
hospodářské politiky. Zlepšování 
schopnosti posilovat makroekonomickou 
stabilitu a sociální soudržnost a podpora 
pokroku na cestě k fungujícímu tržnímu 
hospodářství se schopností vyrovnat se 
s konkurenčními tlaky a tržními silami 
v rámci Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Posilování kapacity Unie a jejích 
partnerů v oblasti předcházení konfliktům, 
budování míru a řešení předkrizové 
a pokrizové situace mimo jiné 
prostřednictvím včasného varování 
a analýzy rizik citlivých z hlediska 
konfliktu; podpora opatření zaměřených na 
navazování mezilidských kontaktů, 
usmíření a budování míru a důvěry, 
podpora budování kapacit na podporu akcí 
v oblasti bezpečnosti a rozvoje.

d) Posilování kapacity Unie a jejích 
partnerů v oblasti předcházení konfliktům, 
budování míru a řešení předkrizové 
a pokrizové situace mimo jiné 
prostřednictvím včasného varování 
a analýzy rizik citlivých z hlediska 
konfliktu; podpora opatření zaměřených na 
navazování mezilidských kontaktů, 
usmíření a budování míru a důvěry, včetně 
zřízení regionální komise pro zjišťování 
skutečností o válečných zločinech a jiných 
případech vážného porušení lidských práv 
spáchaných v bývalé Jugoslávii, jakož i
podpora budování kapacit na podporu akcí 
v oblasti bezpečnosti a rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Posilování kapacit organizací 
občanské společnosti a organizací 
sociálních partnerů včetně profesních 
sdružení u příjemců uvedených v příloze I
a podpora navazování kontaktů mezi 
organizacemi na úrovni Unie a 
organizacemi u příjemců uvedených v 
příloze I na všech úrovních, jež jim umožní 
navázat skutečný dialog s aktéry veřejného 
i soukromého sektoru.

e) Posilování kapacit organizací 
občanské společnosti a organizací 
sociálních partnerů včetně profesních 
sdružení u příjemců a podpora navazování 
kontaktů mezi organizacemi na úrovni 
Unie a organizacemi u příjemců na všech 
úrovních, jež jim umožní navázat skutečný 
dialog s aktéry veřejného i soukromého 
sektoru. Bude vyvinuto úsilí, aby byla 
pomoc dostupná řadě organizací v 
přijímajících zemích a byla co 
nejrozšířenější.
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Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Podpora sbližování pravidel 
partnerských zemí, jejich standardů, politik 
a postupů s pravidly, standardy, politikami 
a postupy Unie, včetně pravidel státní 
podpory.

f) Podpora sbližování pravidel 
partnerských zemí, jejich standardů, politik 
a postupů s pravidly, standardy, politikami 
a postupy Unie, včetně zadávání veřejných 
zakázek a pravidel státní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) Posilování kvalitní zaměstnanosti a 
přístupu na trh práce. Cíle intervencí v této 
oblasti zahrnují: boj proti vysoké 
nezaměstnanosti a neaktivitě podporou 
udržitelné integrace do trhu práce, zejména 
mladých lidí (zejména těch, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy), žen, dlouhodobě 
nezaměstnaných a všech nedostatečně 
zastoupených skupin. Opatření mají 
podněcovat vytváření kvalitních 
pracovních míst a podporovat účinné 
vymáhání pracovněprávních pravidel a 
norem na celém území. K dalším klíčovým 
oblastem intervencí patří podpora rovnosti 
žen a mužů, podpora zaměstnatelnosti a 
produktivity, adaptace pracovníků a 
podniků na změny, nastolení udržitelného 
sociálního dialogu a modernizace a 
posilování orgánů trhu práce, jako jsou

h) Posilování kvalitní zaměstnanosti a 
přístupu na trh práce. Cíle intervencí v této 
oblasti zahrnují: boj proti vysoké 
nezaměstnanosti a neaktivitě podporou 
udržitelné integrace do trhu práce, zejména 
mladých lidí (zejména těch, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy), žen, dlouhodobě 
nezaměstnaných a všech nedostatečně 
zastoupených skupin. Opatření mají 
podněcovat vytváření kvalitních 
pracovních míst a podporovat účinné
vymáhání pracovněprávních pravidel a 
mezinárodně dohodnutých norem na 
celém území včetně posilování dodržování 
klíčových zásad a práv uvedených v 
evropském pilíři sociálních práv. K dalším 
klíčovým oblastem intervencí patří 
podpora rovnosti žen a mužů, podpora 
zaměstnatelnosti a produktivity, adaptace 
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veřejné služby zaměstnanosti a 
inspektoráty práce.

pracovníků a podniků na změny, nastolení 
udržitelného sociálního dialogu a 
modernizace a posilování orgánů trhu 
práce, jako jsou veřejné služby 
zaměstnanosti a inspektoráty práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) Podpora inteligentní, udržitelné, 
inkluzivní a bezpečné dopravy a
odstraňování překážek u klíčových 
síťových infrastruktur investováním do 
projektů s vysokou přidanou hodnotou pro 
EU. U těchto investic by měla být 
stanovena priorita v závislosti na jejich 
relevantnosti pro spojení TEN-T s EU, 
přispění k udržitelné mobilitě, snižování 
emisí, dopadu na životní prostředí a 
bezpečné mobilitě, v součinnosti s 
reformami podporovanými Smlouvou o 
Dopravním společenství.

j) Podpora inteligentní, udržitelné, 
inkluzivní a bezpečné dopravy a 
odstraňování překážek u klíčových 
síťových infrastruktur investováním do 
projektů s vysokou přidanou hodnotou pro 
EU. U těchto investic by měla být 
stanovena priorita v závislosti na jejich 
relevantnosti pro spojení TEN-T s EU, 
vytváření pracovních míst, přispění k 
udržitelné mobilitě, snižování emisí, 
dopadu na životní prostředí a bezpečné 
mobilitě, v součinnosti s reformami 
podporovanými Smlouvou o Dopravním 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) Zvyšování schopnosti zemědělsko-
potravinářského odvětví a odvětví 
rybolovu odolávat konkurenčnímu tlaku 
a tržním silám, jakož i postupné 

p) Zvyšování schopnosti zemědělsko-
potravinářského odvětví a odvětví 
rybolovu odolávat konkurenčnímu tlaku 
a tržním silám, jakož i postupné 
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dosahování souladu s pravidly a normami 
Unie, a zároveň sledování hospodářských, 
sociálních a environmentálních cílů v 
rámci vyváženého územního rozvoje 
venkovských a pobřežních oblastí.

dosahování souladu s pravidly a normami 
Unie s cílem zvýšit kapacitu pro dovozy na 
unijní trh, a zároveň sledování 
hospodářských, sociálních a 
environmentálních cílů v rámci 
vyváženého územního rozvoje 
venkovských a pobřežních oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Podpora správy na místní a 
regionální úrovni a posilování kapacit 
místních a regionálních orgánů v oblasti 
plánování a správy.

g) Podpora správy na místní a 
regionální úrovni včetně přeshraniční 
spolupráce mezi správními orgány s cílem 
posílit usmíření a budování míru,
posilování kapacit místních a regionálních 
orgánů v oblasti plánování a správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Podpora přeshraniční spolupráce 
mezi správními orgány s cílem posílit 
usmíření a budování míru včetně zřízení 
regionální komise pro zjišťování 
skutečností o válečných zločinech a jiných 
případech vážného porušení lidských práv 
spáchaných v bývalé Jugoslávii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující seznam klíčových ukazatelů 
výkonnosti se použije jako pomůcka 
měření příspěvku Unie k dosažení jejích 
specifických cílů:

Následující seznam klíčových ukazatelů 
výkonnosti a jejich každoroční hodnocení
se použije jako pomůcka měření příspěvku 
Unie k dosažení jejích specifických cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Míra a každoroční hodnocení 
uvádění do souladu s rozhodnutími a 
opatřeními v rámci SZBP (zdroj: ESVČ).

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výdaje na veřejné sociální 
zabezpečení (procento HDP) (zdroj: ILO) 
nebo míra zaměstnanosti (zdroj: 
vnitrostátní statistiky).

5. Výdaje na veřejné sociální 
zabezpečení (procento HDP) (zdroj: ILO), 
výdaje na zdravotnictví, příjmová 
nerovnost, míra chudoby, míra 
zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti
(zdroj: oficiální vnitrostátní statistiky).



PR\1162924CS.docx 37/42 PE627.819v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Změny Giniho koeficientu 
přijímající země v průběhu času.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Počet programů přeshraniční 
spolupráce uzavřených mezi příjemci NPP 
a NPP / členskými státy EU (zdroj: 
Evropská komise).

10. Počet programů přeshraniční 
spolupráce uzavřených a prováděných
mezi příjemci NPP a NPP / členskými státy 
EU (zdroj: Evropská komise).

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Počet nových organizací 
zapojených do činností a programů v 
průběhu času.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatele budou v příslušném případě 
rozděleny podle pohlaví.

Ukazatele budou v příslušném případě 
rozděleny podle minimálního věku a 
pohlaví.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od roku 2007 představuje nástroj předvstupní pomoci hlavní finanční nástroj na podporu 
reforem v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích, tj. v šesti zemích západního 
Balkánu a Turecku, jehož cílem je příprava příjemců na závazky vyplývající z členství v EU. 
Finanční prostředky NPP podporují přístupový proces budováním kapacit a zajišťováním 
pozitivních, nevratných, dlouhodobých změn v zemích, které usilují o to, aby se staly 
budoucími členy EU. Platnost právního rámce druhé generace nástroje předvstupní pomoci 
(NPP II), který byl schválen v roce 2014, vyprší dne 31. prosince 2020.

Obecné poznámky

Postoj Parlamentu k obecnému finančnímu rámci na období 2021–2027, který odráží průběžná 
zpráva o novém VFR (2018/0166R(APP)), ovlivní i jeho postoj ke krytí pro nařízení o NPP III. 
Pokud před rokem 2027 k Unii přistoupí jedna či více zemí, měl by být proveden přezkum VFR 
i NPP III, aby se zohlednily výdajové požadavky vyplývající z přistoupení.

Spoluzpravodajové konstatují, že v návrhu došlo ke zvýšení krytí NPP pro období 2021–2027 
v nominálním vyjádření na částku 14,5 miliardy EUR (v běžných cenách), jsou ovšem 
přesvědčeni, že neschopnost dorovnat či převýšit příděly NPP II pro období 2014–2020 v 
reálném vyjádření by vedla k nezajištění dostatečných prostředků v období, které je pro 
přístupový proces a provádění reforem souvisejících s EU rozhodující. 

Financování NPP je dlouhodobou investicí do evropské budoucnosti západního Balkánu a je 
třeba zajistit účinné využívání financí EU prostřednictvím přísných kontrol a sledování, aby se 
zajistilo dosažení výsledků a efektivní využití peněz daňových poplatníků.

Aniž by bylo dotčeno konečné rozhodnutí o navrhovaném sloučení většiny ostatních nástrojů 
pro financování vnější činnosti EU v rámci nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci (NDICI), je důležité, aby politika rozšiřování byla i nadále financována v rámci 
odděleného zvláštního nástroje a zároveň aby bylo zajištěno dostatečné sblížení a soudržnost 
mezi nástroji pro financování vnější činnosti. Spoluzpravodajové zdůrazňují, že je třeba, aby 
NPP vzhledem ke svému zvláštnímu charakteru jakožto rozšiřovacího procesu v rámci vnější 
činnosti zůstal zachován jako samostatný nástroj, který bude podporován strategií pro západní 
Balkán a vztahy s Tureckem.

Spoluzpravodajové se domnívají, že financování přeshraniční spolupráce s členskými státy EU 
v rámci evropské územní spolupráce (Interreg) z NPP by mělo být omezeno a sledováno, aby 
se zajistila vyváženější spoluúčast. Tím by se zajistilo, aby NPP nenahrazoval, ale spíše 
doplňoval a podporoval stávající nebo potenciální spolupráci mezi příjemci NPP a jejich 
spolupráci s členskými státy na základě tematických priorit uvedených v příloze III. 

Jasnější strategické zaměření

Třetí generace NPP musí být přizpůsobena tak, aby pro kandidátské země fungovala jako 
odrazový můstek pro uplatňování budoucího rámce politiky soudržnosti poté, co vstoupí do 



PE627.819v01-00 40/42 PR\1162924CS.docx

CS

EU: pro potenciální kandidáty musí stanovit základ na přípravu reforem souvisejících 
s vyjednáváním o přistoupení.  Je nezbytně nutné zajistit plynulý přechod mezi NPP II a NPP 
III a po přistoupení nových členů z NPP III na rámec evropských strukturálních a investičních 
fondů.

Předvstupní pomoc musí i nadále podporovat průřezové, politické, institucionální, právní, 
správní a socio-ekonomické reformy v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích, 
zaměřené na EU. Ty se zakládají na kodaňských kritériích, podmíněnosti a postupném 
sbližování s pravidly, normami a politikami Unie. 

Financování by se mělo znovu zaměřit tak, aby řešilo konkrétní základní potřeby a dosud 
opomíjené nezbytné reformy v každé z dotčených zemí. Spolu se silnějším důrazem na 
zavedené stávající priority NPP, mezi něž patří právní stát, základní práva, dobrá správa věcí 
veřejných, socio-ekonomická soudržnost a řádná příprava napříč 35 kapitolami acquis EU 
včetně uvádění do souladu se SZBP, musí NPP III posilovat odolnost příjemců v oblastech 
migrace, bezpečnosti, rovnosti žen a mužů, ochrany klimatu a usnadnění obchodu. 

Dále musí NPP III klást větší důraz na sociální rozměr politiky rozšiřování prostřednictvím 
podpory soudržnosti a sbližování s právy a zásadami ukotvenými v evropském pilíři sociálních 
práv. Kromě silnějšího zaměření na sociálně tržní hospodářství a sociální a regionální 
soudržnost při uplatňování NPP je třeba sociální rozměr zohlednit i v přezkumu NPP 
v polovině období a posoudit jej na základě jasných a měřitelných ukazatelů, např. Giniho 
koeficientu.

EU musí své úsilí znovu zaměřit na posilování demokratizace pomocí silnějších kapacit 
parlamentů, občanské společnosti a sdělovacích prostředků při současné podpoře opatření na 
dosažení skutečného politického dialogu a usmíření, které jsou předpokladem pro mír. V této 
souvislosti mají velký význam přeshraniční spolupráce, lepší dialog, sousedské vztahy, 
regionální propojenost a hospodářské začleňování. 

Silnější role EP

Ačkoli úlohou Parlamentu je poskytovat všeobecný směr a dohled nad nástroji pro financování 
vnější činnosti, a nikoli řídit všechny detaily, zdůrazňují spoluzpravodajové, že je potřeba 
zabezpečit úlohu EP a povinnost Komise pravidelně, včas a v plném rozsahu Parlament 
zapojovat.

Na základě poučení z přezkumu NPP II v polovině období navrhují spoluzpravodajové, aby se 
posílilo zapojení Evropského parlamentu a zvýšilo používání postupu aktů v přenesené 
pravomoci, aniž by byla ohrožena rychlost rozhodování. 

Spoluzpravodajové jsou rovněž přesvědčeni, že programový rámec by měl podléhat ustanovení 
o skončení platnosti, které by zajistilo jeho řádný přezkum v polovině období. 

Je nezbytné, aby v oblastech, ve kterých Parlament disponuje vlastními programy pomoci, např. 
budování kapacit, mediace a sledování průběhu voleb, byly při celkovém plánování plně 
zohledněny postoje Parlamentu.

Větší zapojení občanské společnosti a místních orgánů
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Je velmi důležité, aby přidělování finančních prostředků probíhalo transparentním, účinným, 
odpovědným, nepolitickým a nediskriminujícím způsobem prostřednictvím spravedlivého 
rozdělování, které bude odrážet potřeby regionů a obcí.

Spoluzpravodajové zdůrazňují zásadní roli, kterou mají místní delegace EU při zajišťování 
řádného využívání a viditelnosti finančních prostředků EU a při zapojování širokého spektra 
příslušných organizací občanské společnosti a místních orgánů v jednotlivých fázích cyklu 
pomoci.

Přístup založený na výkonnosti

Hlavní změnou v navrhovaném rámci pro provádění programů je odklon od přidělování 
prostředků jednotlivým zemím směrem k přidělování na základě priorit při zohlednění zásady 
spravedlivého podílu, tzn. provádění programů NPP prostřednictvím pěti „oken“, která budou 
odrážet specifické cíle a výkonnost. 

Spoluzpravodajové podporují zvýšenou flexibilitu, která vyplývá z přesunu od krytí pro 
jednotlivé země k přidělování prostředků podle „oken“ tematických priorit a přístupu 
založeného na výkonnosti. Programový a výkonnostní rámec NPP III, založený na kritériích 
potřeb a výkonnosti a na zásadě spravedlivého podílu, by měl začít fungovat a být 
přizpůsobován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v průběhu přípravy, provádění 
a hodnocení NPP III. 

Vyšší podmíněnost 

Ačkoli zpravodajové podporují posílení přístupu založeného na výkonnosti, navrhují, aby byla 
posílena podmíněnost pomoci NPP zavedením možnosti pozastavit předvstupní pomoc, pokud 
dojde k porušení zásad demokracie, právního státu, dodržování lidských práv a základních 
svobod a závazků vyplývajících z příslušných dohod uzavřených s Unií. Jako příklad zde může 
sloužit mechanismus pro sledování, pozastavení a obnovení ukotvený ve všeobecném systému 
preferencí EU.

V souladu s články 2 a 49 a obdobně jako v článku 7 Smlouvy o Evropské unii by měla být 
budoucím členským státům EU pozastavena pomoc Unie, pokud se proviní proti základním 
hodnotám EU a nebudou dodržovat zásady právního státu. V souladu s pravidlem řádného 
finančního řízení podle finančního nařízení (č. 966/2012) a v souladu se zásadami 
hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti by Komise měla rovněž pozastavit platby v případech 
systémových chyb, kdy dochází ke zpochybnění zákonnosti a platnosti transakcí. 

Spoluzpravodajové připomínají, že je třeba uplatňovat na politické a projektové úrovni zásadu 
podmíněnosti a prosazovat systematické sledování a hodnocení citlivých programů a projektů. 
Roční příděly prostředků musí být založeny na životaschopném rámci sledování a hodnocení, 
který by měl být zřízen prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, a na řádné výkonnosti 
a měly by odrážet dosažený pokrok či jeho nedostatek. 

S ohledem na nevyřízené záležitosti a zpoždění v provádění NPP I a II zpravodajové důrazně 
žádají, aby byla zachována flexibilita, která umožní přenos a opětovné přidělení již vázaných 
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prostředků, a zároveň vybízejí Komisi, aby ještě zvážila opětovné zavedení přímého řízení 
v případech, kdy to bude vhodné, především kvůli boji proti korupci a organizovanému zločinu 
na vysoké úrovni, a aby posílila roli občanské společnosti a svobodu sdělovacích prostředků.

Rozpočtovou podporu je třeba snížit nebo pozastavit, pokud dojde k systémovým 
nesrovnalostem v systémech řízení a kontroly nebo nebude dosaženo uspokojivého pokroku při 
plnění cílů dohodnutých s přijímajícími zeměmi. Silnější podmíněnost rozpočtové podpory 
založenou na pokroku při provádění reforem a řádném řízení je třeba spojit s cílenou pomocí 
na posílení rozvoje parlamentní kontroly, vnitrostátních kapacit auditu a zvýšení 
transparentnosti a přístupu veřejnosti k informacím.

Vyšší viditelnost 

S ohledem na podporu NPP směřující do zemí, které usilují o to stát se členy EU, žádají 
spoluzpravodajové, aby bylo vyvinuto úsilí o lépe cílenou komunikaci, aby se zajistila 
viditelnost financí EU, což umožní lépe navazovat na investice EU a využívat je. Komise, 
místní delegace EU a příjemci NPP by měli zlepšit komunikaci o výsledcích pomoci EU, aby 
přispěli k lepšímu chápání jejích přínosů ke zlepšování životů občanů.
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