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Pozměňovací návrh 81
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Provádění tohoto nařízení by se 
mělo řídit pěti prioritami stanovenými v 
globální strategii zahraniční a bezpečnostní 
politiky Evropské unie (dále jen „globální 
strategie“)59, předložené dne 19. června 
2016, která představuje společnou vizi a 
rámec Unie pro jednotnou a odpovědnou 
vnější angažovanost ve spolupráci s 
dalšími partnery za účelem prosazování 
jejích hodnot a zájmů. Unie by měla 
posilovat partnerství, podporovat politický 
dialog a kolektivní reakci na problémy 
globálního významu. Její činnost by měla 
podpořit zájmy a hodnoty Unie ve všech 
aspektech, včetně zachovávání míru, 
předcházení konfliktům, posilování 
mezinárodní bezpečnosti, odstraňování 
základních příčin nelegální migrace a 
pomoci obyvatelstvu, zemím a regionům, 
které čelí přírodním nebo člověkem 
způsobeným katastrofám, podpory 
obchodní politiky, hospodářské diplomacie 
a hospodářské spolupráce, prosazování 
digitálních řešení a technologií a podpory 
mezinárodního rozměru politik Unie. Při 
prosazování svých zájmů by Unie měla 
dodržovat a podporovat zásady uznávání 
vysokých sociálních a environmentálních 
norem, právního státu, mezinárodního 
práva a lidských práv.

(8) Provádění tohoto nařízení by se 
mělo řídit pěti prioritami stanovenými v 
globální strategii zahraniční a bezpečnostní 
politiky Evropské unie (dále jen „globální 
strategie“)59, předložené dne 19. června 
2016, která představuje společnou vizi a 
rámec Unie pro jednotnou a odpovědnou 
vnější angažovanost ve spolupráci s 
dalšími partnery za účelem prosazování 
jejích hodnot a zájmů. Unie by měla 
posilovat partnerství, podporovat politický 
dialog a kolektivní reakci na problémy 
globálního významu. Její činnost by měla 
podpořit zájmy a hodnoty Unie ve všech 
aspektech, včetně zachovávání míru, 
předcházení konfliktům, posilování 
mezinárodní bezpečnosti, odstraňování 
základních příčin nucené migrace a 
vysídlování a pomoci obyvatelstvu, zemím 
a regionům, které čelí přírodním nebo 
člověkem způsobeným katastrofám, 
podpory obchodní politiky, hospodářské 
diplomacie a hospodářské spolupráce, 
prosazování digitálních řešení a technologií 
a podpory mezinárodního rozměru politik 
Unie. Při prosazování svých zájmů by Unie 
měla dodržovat a podporovat zásady 
uznávání vysokých sociálních a 
environmentálních norem, právního státu, 
mezinárodního práva a lidských práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Heidi Hautala
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílem evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 2015 je stabilizace 
sousedních zemí a zvýšení odolnosti, 
zejména posílením hospodářského rozvoje, 
jako hlavních priorit Unie. Revidovaná 
evropská politika sousedství se v zájmu 
dosažení svých cílů soustředila na čtyři 
prioritní oblasti: řádná správa věcí 
veřejných, demokracie, právní stát a lidská 
práva, se zvláštním zaměřením na další 
zapojení občanské společnosti; 
hospodářský rozvoj; bezpečnost; migrace a 
mobilita, včetně řešení základních příčin 
nelegální migrace a nuceného vysídlení. 
Diferenciace a větší vzájemná odpovědnost 
jsou základními znaky evropské politiky 
sousedství, která uznává různé úrovně 
angažovanosti a odráží zájmy každé země 
týkající se povahy a zaměření jejího 
partnerství s Unií.

(19) Cílem evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 201562 je stabilizace 
sousedních zemí a zvýšení odolnosti, 
zejména posílením hospodářského rozvoje, 
jako hlavních priorit Unie. Revidovaná 
evropská politika sousedství se v zájmu 
dosažení svých cílů soustředila na čtyři 
prioritní oblasti: řádná správa věcí 
veřejných, demokracie, právní stát a lidská 
práva, se zvláštním zaměřením na další 
zapojení občanské společnosti; 
hospodářský rozvoj; bezpečnost; migrace a 
mobilita, včetně řešení základních příčin 
nucené migrace a vysídlení. Diferenciace a 
větší vzájemná odpovědnost jsou 
základními znaky evropské politiky 
sousedství, která uznává různé úrovně 
angažovanosti a odráží zájmy každé země 
týkající se povahy a zaměření jejího 
partnerství s Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN by mělo toto 
nařízení přispět k začlenění 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 akce podle tohoto 
nařízení přispějí 25 % svého celkového 
finančního krytí k cílům v oblasti klimatu. 

(28) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu a podpoře udržitelnosti 
životního prostředí v souladu s článkem 11 
SEU a se závazky Unie k provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN by mělo toto nařízení přispět 
k začlenění opatření v oblasti klimatu a 
životního prostředí do politik Unie a
přispět k dosažení celkového cíle 50 % 
výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu 
cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. 
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Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

Očekává se, že akce podle tohoto nařízení 
přispějí 45 % svého celkového finančního 
krytí k cílům v oblasti klimatu a životního 
prostředí. To zahrnuje cíl, aby 10 % 
celkového finančního krytí tohoto 
nařízení bylo určeno na biologickou 
rozmanitost. Relevantní akce budou 
identifikovány během provádění tohoto 
nařízení a celkový příspěvek na základě 
tohoto nařízení by měl být součástí 
příslušných hodnocení a postupů 
přezkumu. Akce Unie v této oblasti by 
měly upřednostňovat dodržování Pařížské 
dohody a úmluv z Ria.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je nezbytné posílit spolupráci v 
oblasti migrace s partnerskými zeměmi a 
využít výhod řádně řízené legální migrace 
a účinně řešit nelegální migraci. Taková 
spolupráce by měla přispět k zajištění 
přístupu k mezinárodní ochraně, řešení 
základních příčin nelegální migrace, 
posílení správy hranic a k úsilí v boji proti 
nelegální migraci, obchodování s lidmi a 
převaděčství migrantů a případně k 
činnostem v oblasti navracení, zpětného 
přebírání a opětovného začlenění, a to na 
základě vzájemné odpovědnosti a plného 
dodržování humanitárních závazků 
a závazků v oblasti lidských práv. Účinná 
spolupráce třetích zemí s Unií v této oblasti 
by tedy měla být nedílnou součástí 
obecných zásad tohoto nařízení. Zvýšení 
soudržnosti mezi migrační politikou a 
politikami rozvojové spolupráce je důležité 
k zajištění toho, aby rozvojová pomoc 
pomáhala partnerským zemím řídit migraci 

(29) Je nezbytné posílit spolupráci v 
oblasti migrace s partnerskými zeměmi a 
využít výhod řádně řízené legální migrace 
a účinně řešit nelegální migraci. Taková 
spolupráce by měla přispět k zajištění 
přístupu k mezinárodní ochraně, řešení 
základních příčin nelegální migrace, 
posílení správy hranic a k úsilí v boji proti 
nucené migraci a vysídlování, 
obchodování s lidmi a převaděčství 
migrantů a případně k činnostem v oblasti 
navracení, zpětného přebírání a opětovného 
začlenění, a to na základě vzájemné 
odpovědnosti a plného dodržování 
humanitárních závazků a závazků v oblasti 
lidských práv. Účinná spolupráce třetích 
zemí s Unií v této oblasti by tedy měla být 
nedílnou součástí obecných zásad tohoto 
nařízení. Zvýšení soudržnosti mezi 
migrační politikou a politikami rozvojové 
spolupráce je důležité k zajištění toho, aby 
rozvojová pomoc pomáhala partnerským 
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efektivněji. Toto nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a 
strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a uplatňovat 
potřebné aktivační prvky.

zemím řídit migraci efektivněji. Toto 
nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a 
strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a uplatňovat 
potřebné aktivační prvky.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Toto nařízení by mělo Unii umožnit 
reagovat na výzvy, potřeby a příležitosti 
týkající se migrace a doplňovat migrační 
politiku EU. Za tímto účelem, a aniž jsou 
dotčeny nepředvídané okolnosti, by mělo 
být 10 % finančního krytí přiděleno na 
řešení základních příčin nelegální migrace 
a násilného vysídlování a na podporu 
správy a řízení migrace, včetně ochrany 
práv uprchlíků a migrantů v rámci cílů 
tohoto nařízení.

(30) Toto nařízení by mělo Unii umožnit 
reagovat na výzvy, potřeby a příležitosti 
týkající se migrace a doplňovat migrační 
politiku EU. Za tímto účelem, a aniž jsou 
dotčeny nepředvídané okolnosti, by mělo 
být 10 % finančního krytí přiděleno na 
řešení základních příčin nucené migrace a 
vysídlování a násilného vysídlování a na 
podporu správy a řízení migrace, včetně 
ochrany práv uprchlíků a migrantů v rámci 
cílů tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V souladu s příslušnými 
orientačními programovými dokumenty by 
cílem EFSD+ měla být podpora investic 
jako prostředku, který přispěje k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím 
udržitelného a inkluzivního hospodářského 

(34) V souladu s příslušnými 
orientačními programovými dokumenty by 
cílem EFSD+ měla být podpora investic 
jako prostředku, který přispěje k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím 
udržitelného a inkluzivního hospodářského 
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a sociálního rozvoje, a podpora 
socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní 
růst, vytváření důstojných pracovních míst, 
hospodářské příležitosti, dovednosti a 
podnikání, socioekonomická odvětví, 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
jakož i řešení konkrétních 
socioekonomických základních příčin 
nelegální migrace. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována zemím, které byly 
označeny jako nestabilní země nebo země 
zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté 
země a silně zadlužené chudé země.

a sociálního rozvoje, a podpora 
socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní 
růst, vytváření důstojných pracovních míst, 
hospodářské příležitosti, dovednosti a 
podnikání, socioekonomická odvětví, 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
jakož i řešení konkrétních 
socioekonomických základních příčin 
nucené migrace a vysídlování. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zemím, 
které byly označeny jako nestabilní země 
nebo země zasažené konfliktem, nejméně 
rozvinuté země a silně zadlužené chudé 
země.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) EFSD+ by měl maximalizovat 
adicionalitu financování, řešit selhání trhu 
a nepříznivé investiční situace, přinášet 
inovativní produkty a umožnit příliv 
finančních prostředků ze soukromého 
sektoru. Zapojení soukromého sektoru do 
unijní spolupráce s partnerskými zeměmi 
prostřednictvím EFSD+ by mělo přinášet 
měřitelné a dodatečné dopady na rozvoj, 
aniž by došlo k narušení trhu, a mělo by 
být nákladově efektivní a založeno na 
vzájemné odpovědnosti a na sdílení rizik a 
nákladů. EFSD+ by měl fungovat jako 
„jednotné kontaktní místo“ pro přijímání 
návrhů na financování od finančních 
institucí a veřejných nebo soukromých 
investorů a poskytování širokého spektra 
finanční podpory pro způsobilé investice.

(35) EFSD+ by měl maximalizovat 
adicionalitu financování, řešit selhání trhu 
a nepříznivé investiční situace, přinášet 
inovativní produkty a umožnit příliv 
finančních prostředků ze soukromého 
sektoru, aby se optimalizovalo přispění 
soukromých financí k místnímu 
udržitelnému rozvoji. Zapojení 
soukromého sektoru do unijní spolupráce s 
partnerskými zeměmi prostřednictvím 
EFSD+ by mělo přinášet měřitelné a 
dodatečné dopady při plném respektování 
životního prostředí, práv a živobytí 
místních společenství, aniž by docházelo k 
narušení místního trhu a nekalé 
hospodářské soutěži s místními 
hospodářskými subjekty. Mělo by být 
nákladově efektivní a založeno na 
vzájemné odpovědnosti a na sdílení rizik a 
nákladů. EFSD+ by měl fungovat jako 
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„jednotné kontaktní místo“ pro přijímání 
návrhů na financování od finančních 
institucí a veřejných nebo soukromých 
investorů a poskytování širokého spektra 
finanční podpory pro způsobilé investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem tohoto nařízení je 
prosazovat a podporovat hodnoty a zájmy 
Unie na celém světě za účelem plnění cílů 
a zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii.

1. Obecným cílem tohoto nařízení je 
prosazovat a podporovat hodnoty a zájmy 
Unie na celém světě za účelem plnění cílů 
a zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii, jakož i v článku 208 a 11 
SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejméně 92 % výdajů v rámci 
tohoto nařízení musí splňovat kritéria 
oficiální rozvojové pomoci stanovená 
Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj.

3. Nejméně 97 % výdajů v rámci 
tohoto nařízení musí splňovat kritéria 
oficiální rozvojové pomoci stanovená 
Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 68 000 milionů EUR na zeměpisné 
programy:

a) 71 100 milionů EUR na zeměpisné 
programy:

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– subsaharská Afrika nejméně 32 000
milionů EUR,

– subsaharská Afrika nejméně 35 100
milionů EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– lidská práva a demokracie 1 500
milionů EUR,

– lidská práva a demokracie 3 000
milionů EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Heidi Hautala
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– organizace občanské společnosti 
1 500 milionů EUR,

– organizace občanské společnosti 
2 800 milionů EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– stabilita a mír 1 000 milionů EUR, – budování míru, předcházení 
konfliktům a stabilita 2 000 milionů EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– globální výzvy 3 000 milionů EUR; – globální výzvy 5 800 milionů EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen 1 000 milionů EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 4 000 milionů EUR na akce rychlé 
odezvy.

c) 6 100 milionů EUR na akce rychlé 
odezvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- z toho 4 600 milionů EUR na 
reakce na krize, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 4 písm. a) a v příloze IV části 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orientačně 10 % finančního krytí 
stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a), které 
má doplnit finanční příděly pro jednotlivé 
země uvedené v článku 12, se přidělí 
partnerským zemím v seznamu v příloze I 
za účelem uplatnění přístupu založeného na 
výkonnosti. O přidělení prostředků na 
základě výkonnosti se rozhoduje na 
základě jejich pokroku na cestě k 
demokracii, lidským právům, právnímu 
státu, spolupráci v oblasti migrace, správě 
ekonomických záležitostí a reformám. 
Pokrok partnerských zemí se posuzuje 
ročně.

1. Orientačně 10 % finančního krytí 
stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a), které 
má doplnit finanční příděly pro jednotlivé 
země uvedené v článku 12, se přidělí 
partnerským zemím v seznamu v příloze I 
za účelem uplatnění přístupu založeného na 
výkonnosti. O přidělení prostředků na 
základě výkonnosti se rozhoduje na 
základě jejich pokroku na cestě k 
demokracii, lidským právům, právnímu 
státu, správě ekonomických záležitostí a 
reformám. Pokrok partnerských zemí se 
posuzuje ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příspěvků na náklady účasti zemí v 
programech a akcích Unie prováděných 
agenturami a orgány Unie a také orgány 
nebo osobami pověřenými prováděním 
specifických akcí společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky (SZBP) podle hlavy 
V Smlouvy o Evropské unii;

e) příspěvků na náklady účasti zemí v 
programech a akcích Unie prováděných 
agenturami a orgány Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s příslušnými orientačními 
programovými dokumenty je účelem 
EFSD+ jakožto integrovaného finančního 
balíčku, který zabezpečuje finanční 
kapacitu podle způsobů provádění 
stanovených v čl. 23 odst. 1 písm. a), e), f) 
a g), podpora investic a zlepšení přístupu k 
financování, aby se posílil udržitelný a 
inkluzivní hospodářský a sociální rozvoj a 
prosazovala socioekonomická odolnost v 
partnerských zemích se zvláštním 
zaměřením na vymýcení chudoby, 
udržitelný a inkluzivní růst, vytváření 
důstojných pracovních míst, hospodářské 
příležitosti, dovednosti a podnikání, 
socioekonomická odvětví, mikropodniky a 
malé a střední podniky, jakož i řešení 
konkrétních socioekonomických 
základních příčin nelegální migrace. 
Zvláštní pozornost je věnována zemím, 
které byly označeny jako nestabilní země 
nebo země zasažené konfliktem, nejméně 
rozvinuté země a silně zadlužené chudé 
země.

V souladu s příslušnými orientačními 
programovými dokumenty je účelem 
EFSD+ jakožto integrovaného finančního 
balíčku, který zabezpečuje finanční 
kapacitu podle způsobů provádění 
stanovených v čl. 23 odst. 1 písm. a), e), f) 
a g), podpora investic a zlepšení přístupu k 
financování, aby se posílil udržitelný a 
inkluzivní hospodářský a sociální rozvoj a 
prosazovala socioekonomická a 
environmentální odolnost v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
přizpůsobování se změně klimatu a na její 
zmírňování, vymýcení chudoby, udržitelný 
a inkluzivní růst, vytváření důstojných 
pracovních míst, hospodářské příležitosti, 
dovednosti a podnikání, socioekonomická 
odvětví, družstva, mikropodniky a malé a 
střední podniky, jakož i řešení konkrétních 
socioekonomických základních příčin 
nelegální migrace. Zvláštní pozornost je 
věnována zemím, které byly označeny jako 
nestabilní země nebo země zasažené 
konfliktem, nejméně rozvinuté země a 
silně zadlužené chudé země, a 
upřednostňují se místní hospodářské 
subjekty. EFSD+ se nepoužije jako 
náhrada odpovědnosti státu za 
poskytování základních veřejných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra tvorby rezerv se pohybuje v rozmezí 
od 9 % do 50 % v závislosti na typu 
operací.

Míra tvorby rezerv se pohybuje v rozmezí 
od 9 % do 50 % v závislosti na typu 
operací. Nejvýše 10 miliard EUR se 
poskytne z rozpočtu EU prostřednictvím 
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zvláštní rozpočtové položky v rámci 
ročního rozpočtového procesu nebo 
prostřednictvím převodu rozpočtových 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytují finanční a rozvojovou 
adicionalitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) řídí se jednak zásadami účinnosti 
rozvoje stanovenými v Pusanském 
partnerství pro účinnou rozvojovou 
spolupráci a znovu potvrzenými v roce 
2016 v Nairobi, včetně vlastní 
odpovědnosti, sladění, důrazu na výsledky, 
transparentnosti a vzájemné 
odpovědnosti, a jednak cílem uvolňování 
pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Heidi Hautala
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zaměřují se na oblasti s 
jednoznačnými selháními trhu, směrují 
soukromý kapitál do investičních mezer a 
soustředí se na rizikové oblasti, kterým se 
nedaří přilákat čistě soukromé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) jsou prováděny v plném souladu s 
úmluvami o lidských právech, pokyny 
OECD pro nadnárodní společnosti, 
obecnými zásadami OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv, úmluvami a 
normami MOP a Úmluvou OSN o 
odstranění všech forem diskriminace žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) Maastrichtskými principy 
týkajícími se extrateritoriálních závazků 
států v oblasti hospodářských, sociálních 
a kulturních práv a dobrovolnými pokyny 
FAO pro odpovědnou správu půdy, lesů a 
rybolovu v kontextu vnitrostátního 
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zajišťování potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé protistrany musí vyhovět 
pravidlům a podmínkám stanoveným v čl. 
62 odst. 2 písm. c) finančního nařízení. 
V případě soukromoprávních subjektů 
členského státu nebo třetí země, které 
přispívaly na záruku pro vnější činnost v 
souladu s článkem 28 tohoto nařízení,
se dává přednost těm, které poskytnou 
informace o environmentálních a 
sociálních kritériích, jakož i o kritériích 
týkajících se správy a řízení společností.

Způsobilé protistrany musí vyhovět 
pravidlům a podmínkám stanoveným v čl. 
62 odst. 2 písm. c) finančního nařízení. 
V případě soukromoprávních subjektů 
členského státu nebo třetí země se dává 
přednost těm, které poskytnou informace o 
environmentálních a sociálních kritériích, 
jakož i o kritériích týkajících se správy a 
řízení společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise porovná operace 
podporované prostřednictvím záruky pro 
vnější činnost s kritérii způsobilosti 
uvedenými v odstavci 2 a 3 a bude se 
přitom pokud možno opírat o stávající 
systémy pro měření výsledků, které mají 
způsobilé protistrany zavedeny. Komise 
každoročně zveřejňuje výsledky svého 
hodnocení každého investičního okna.

8. Komise porovná operace 
podporované prostřednictvím záruky pro 
vnější činnost s kritérii způsobilosti 
uvedenými v odstavci 2 a 3. Komise 
stanoví a zveřejní srovnávací přehled 
ukazatelů, který by měli používat 
provádějící partneři při výběru projektů a 
Evropská komise při kontrole náležité 
péče v souvislosti s výběrem projektů, aby 
se zajistilo nezávislé a transparentní 
posouzení potenciálu a skutečného využití 
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záruky EU v souladu s kritérii uvedenými 
v čl. 27 odst. 2. Komise každoročně 
zveřejňuje výsledky všech záručních 
nástrojů a jednotlivých projektů v rámci
svého hodnocení každého investičního 
okna.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost členských států mohou být jejich 
příspěvky vyčleněny na zahájení akcí v 
konkrétních regionech, zemích, odvětvích 
nebo v rámci stávajících investičních oken.

Na žádost členských států mohou být jejich 
příspěvky zváženy pro vyčlenění na 
zahájení akcí v konkrétních regionech, 
zemích, odvětvích nebo v rámci stávajících 
investičních oken.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) jasný postup, podle kterého má 
Evropská komise provést kvalitativní 
kontrolu následné péče provedené 
provádějícími partnery na úrovni 
jednotlivých projektů, a to i pokud jde o 
předběžné posouzení jejich dopadu na 
lidská práva a životní prostředí, a požádat 
provádějící partnery o vyjasnění a úpravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Způsobilé protistrany na vyžádání 
poskytnou Komisi veškeré další informace 
nezbytné k plnění povinností Komise v 
souvislosti s tímto nařízením.

7. Způsobilé protistrany poskytnou 
Komisi veškeré další informace nezbytné k 
plnění povinností Komise v souvislosti s 
tímto nařízením, zejména pokud jde o 
provádění doporučení z předběžného 
posouzení dopadu na lidská práva a 
životní prostředí a další kvalifikační 
kritéria uvedená v článku 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a

Mechanismus podávání stížností 
a poskytování náhrad

Evropská unie stanoví pro všechny 
projekty podle kapitoly IV tohoto nařízení 
mechanismus pro stížnosti centralizovaný 
na úrovni EU. Tento mechanismus pro 
stížnosti je přímo přístupný zúčastněným 
subjektům, jichž se operace týkají, 
a zúčastněným subjektům nespokojeným 
s tím, jak jsou řešeny jejich stížnosti 
v rámci mechanismů pro stížnosti, které 
používají protistrany.  Delegace Komise a 
delegace Evropské unie zveřejní na svých 
internetových stránkách a prostřednictvím 
dokumentů týkajících se projektů přímé 
odkazy na mechanismy podávání stížností 
příslušných protistran, které uzavřely 
dohodu s Komisí, a na mechanismus pro 
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stížnosti centralizovaný na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí na zeměpisné programy 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a) lze využít 
jako příspěvek ke kapitálové dotaci 
evropských a jiných rozvojových 
finančních institucí.

Finanční krytí na zeměpisné programy 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a) lze využít 
jako příspěvek ke kapitálové dotaci 
evropských rozvojových finančních 
institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise na svém internetovém 
portálu uveřejní informace o finančních 
a investičních operacích, a to na 
individuální i projektové úrovni, a 
základní body všech dohod o záruce 
EFSD+, včetně informací o právní 
identitě způsobilých protistran, 
očekávaných přínosech z hlediska rozvoje 
a postupech pro podávání stížností, a to 
s přihlédnutím k ochraně důvěrných a 
citlivých obchodních informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Protistrany způsobilé pro záruku 
EFSD+ v souladu se svou politikou 
transparentnosti a s pravidly Unie pro 
ochranu údajů a přístup k dokumentům 
a informacím proaktivně a systematicky 
zveřejňují na svých internetových 
stránkách informace o všech svých 
finančních a investičních operacích, na 
něž se vztahuje záruka pro vnější činnost, 
týkající se zejména toho, jakým způsobem 
přispívají tyto operace k dosažení cílů 
a požadavků tohoto nařízení. Tyto 
informace jsou rozčleněny podle 
jednotlivých projektů. Vždy zohledňují 
ochranu důvěrných a citlivých 
obchodních informací. V rámci všech 
informací o finančních a investičních 
operacích, na něž se vztahuje záruka pro 
vnější činnost, zveřejňují způsobilé 
protistrany v souladu s tímto nařízením 
rovněž údaje o podpoře Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Operace EFSD+ způsobilé pro podporu 
prostřednictvím záruky pro vnější činnost 
se zaměřují především na tyto prioritní 
oblasti:

Operace EFSD+ způsobilé pro podporu 
prostřednictvím záruky pro vnější činnost 
se zaměřují především na prioritní oblasti
uvedené v odstavci 1 a nezahrnují 
finanční a investiční operace uvedené v 
odstavci 1a.
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1. způsobilé jsou operace, které

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Heidi Hautala

Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. nezpůsobilé jsou operace, které

a) jsou spojeny s vojenským nebo 
bezpečnostním sektorem,

b) podporují rozvoj jaderné energetiky,

c) podporují závislost na fosilních 
palivech a uhlíku,

d) jsou spojeny s významnými vnějšími 
náklady v oblasti životního prostředí,

e) podporují používání geneticky 
modifikovaného osiva,

f) podporují industrializované 
monokulturní zemědělství ve velkém,

g) jsou spojeny s velkými přehradami,

h) probíhají v odvětvích nebo v rámci 
projektů, u kterých existuje riziko 
porušování lidských práv v partnerských 
zemích, jako je zabírání půdy a nucené 
vysídlování obyvatelstva. Provádějící 
partneři provedou předběžné hodnocení 
dopadu na lidská práva a životní prostředí 
s cílem tato rizika identifikovat při 
náležitém zohlednění zásady svobodného 
a předchozího informovaného souhlasu 
dotčených společenství.

Or. en
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