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Pozměňovací návrh 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 209, 
212 a čl. 322 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na články 208, 
209, 212 a čl. 322 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V souladu s čl. 3 odst. 5 Smlouvy o 
Evropské unii by Unie ve svých vztazích s 
okolním světem měla zastávat a 
podporovat své hodnoty a přispívat k 
ochraně svých občanů. Měla by přispívat 
k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji 
této planety, k solidaritě a vzájemné úctě 
mezi národy, volnému a spravedlivému 
obchodu, vymýcení chudoby, ochraně 
lidských práv, především práv dítěte, a k 
přísnému dodržování a rozvoji 
mezinárodního práva, zejména k 
dodržování zásad Charty Organizace 
spojených národů.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii by měla činnost Unie na 
mezinárodní scéně spočívat na zásadách, 
které se uplatnily při jejím založení, jejím 
rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá 
podporovat v ostatním světě: demokracie, 
právní stát, univerzálnost a nedělitelnost 
lidských práv a základních svobod, úcta 
k lidské důstojnosti, zásady rovnosti 
a solidarity a dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů 
a mezinárodního práva. Unie by měla 
dbát na soulad mezi jednotlivými oblastmi 
své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi 
a ostatními politikami. Unie by měla 
usilovat o dosažení vysokého stupně 
spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů. Široké spektrum 
činností umožněných tímto nařízením by 
mělo přispět k dosažení cílů stanovených v 
uvedeném článku Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) V souladu s článkem 11 Smlouvy o 
Evropské unii musí být požadavky na 
ochranu životního prostředí zahrnuty do 
vymezení a provádění politik a činností 
Unie, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1c) V souladu s čl. 8 odst. 1 Smlouvy o 
Evropské unii by Unie měla rozvíjet se 
zeměmi ve svém sousedství výsadní vztahy 
s cílem vytvořit prostor prosperity a 
dobrých sousedských vztahů, založený na 
hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a 
mírovými vztahy spočívajícími na 
spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1d) Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, 
kterou v roce 2015 přijaly všechny členské 
státy OSN, poskytuje společný návrh míru 
a prosperity pro lidstvo a planetu, a to 
v současné době i v budoucnu. 17 cílů 
udržitelného rozvoje představuje uznání
toho, že vymýcení chudoby, což je první cíl 
udržitelného rozvoje, a dalších nedostatků
musí jít ruku v ruce se strategiemi 
zlepšení zdraví a vzdělání, snížení 
nerovností a urychlení hospodářského 
růstu – to vše společně s bojem proti 
změně klimatu a opatřeními k zachování 
našich oceánů a lesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Marietje Schaake
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu plnění cílů a 
zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii.

(1) Cílem programu „nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být poskytnutí finančního rámce na 
pomoc s prosazováním a podporou hodnot 
a zájmů Unie na celém světě v souladu s
cíli a zásadami vnější činnosti Unie 
stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 
21 Smlouvy o Evropské unii, včetně 
dodržování základních práv a zásad, jakož 
i ochrany a podpory lidských práv, 
demokracie a právního státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu 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 programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by měla
být podpora udržitelného rozvoje, pomoc 
s odstraněním chudoby, boj proti 
nerovnostem ve všech jejich podobách a
prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu plnění cílů a 
zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii a v článku 208 Smlouvy o 
fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu 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 programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu plnění cílů a 
zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii. Je třeba poznamenat, že ve 
vnitřní politice Evropské unie se hodnoty, 
které si přeje uplatnit na mezinárodní 
úrovni, běžně zneužívají.

Or. fr

Pozměňovací návrh 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu 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 programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být prosazování a podpora udržitelného 
rozvoje, životního prostředí a biologické 
rozmanitosti, boj proti změně klimatu, 
vymýcení chudoby a boj proti 
nerovnostem jakožto součást hodnot a 
zájmů Unie na celém světě v zájmu plnění 
cílů a zásad vnější činnosti Unie 
stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 8, 21 
a 208 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
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Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu 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 programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by měla
být podpora udržitelného rozvoje, pomoc 
s odstraněním chudoby, boj proti 
nerovnostem a prosazování a podpora 
hodnot a zájmů Unie na celém světě v 
zájmu plnění cílů a zásad vnější činnosti 
Unie stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 
8 a 21 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu 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 programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by měla
být podpora udržitelného rozvoje, pomoc 
s odstraněním chudoby, boj proti 
nerovnostem ve všech jejich podobách a 
prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu plnění cílů a 
zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Doru-Claudian Frunzulică
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu 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 programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by měla
být podpora udržitelného rozvoje, pomoc 
s odstraněním chudoby, boj proti 
nerovnostem ve všech jejich podobách a 
prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu plnění cílů a 
zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být prosazování a podpora hodnot a zájmů 
Unie na celém světě v zájmu 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 programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by mělo 
být prosazování a podpora hodnot, zásad a 
základních zájmů Unie na celém světě v 
zájmu plnění cílů a zásad vnější činnosti 
Unie stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 
8 a 21 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(2) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii usiluje Unie o soulad mezi 
jednotlivými oblastmi své vnější činnosti 
a mezi těmito oblastmi a svými ostatními 
politikami a rovněž o dosažení vysokého 
stupně spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů. Široká škála akcí, 
které toto nařízení umožňuje, by měla 
přispět k plnění cílů stanovených 
v uvedeném článku Smlouvy.

(2) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii spočívá činnost Unie na 
mezinárodní scéně na zásadách, které se 
uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a 
jejím rozšiřování a které hodlá podporovat 
v ostatním světě: demokracie, právní stát, 
univerzálnost a nedělitelnost lidských 
práv a základních svobod, úcta k lidské 
důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a 
dodržování zásad Charty Organizace 
spojených národů a mezinárodního práva.
Unie usiluje o soulad mezi jednotlivými 
oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito 
oblastmi a svými ostatními politikami a 
rovněž o dosažení vysokého stupně 
spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů. Široká škála akcí, 
které toto nařízení umožňuje, by měla 
přispět k plnění cílů stanovených 
v uvedeném článku Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii usiluje Unie o soulad mezi 
jednotlivými oblastmi své vnější činnosti 
a mezi těmito oblastmi a svými ostatními 
politikami a rovněž o dosažení vysokého 
stupně spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů. Široká škála akcí, 
které toto nařízení umožňuje, by měla 
přispět k plnění cílů stanovených 
v uvedeném článku Smlouvy.

(2) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii existuje soudržnost a soulad 
mezi jednotlivými cíli a politikami vnější 
činnosti EU a jejími ostatními politikami. 
Doplňkovost s jinými nástroji financování
vnější činnosti, především s nástrojem 
předvstupní pomoci (NPPIII), by měla být 
zajištěna vysokou mírou koordinace. Toto 
nařízení by mělo stanovit cíle a umožnit 
opatření směřující k dodržování pravidel a 
hodnot, o něž se opírá zahraniční politika 
EU, a usilovat o dosažení vysokého stupně 
spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii usiluje Unie o soulad mezi 
jednotlivými oblastmi své vnější činnosti 
a mezi těmito oblastmi a svými ostatními 
politikami a rovněž o dosažení vysokého 
stupně spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů. Široká škála akcí, 
které toto nařízení umožňuje, by měla 
přispět k plnění cílů stanovených 
v uvedeném článku Smlouvy.

(2) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii usiluje Unie o soulad mezi 
jednotlivými oblastmi své vnější činnosti 
a mezi těmito oblastmi a svými ostatními 
politikami a rovněž o dosažení vysokého 
stupně spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů včetně jejich 
kulturního rozměru. Široká škála akcí, 
které toto nařízení umožňuje, by měla 
přispět k plnění cílů stanovených 
v uvedeném článku Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Lidská práva jsou jedním ze 
základních principů vnější činnosti EU. 
Tento nástroj by měl mimo jiné stanovit 
cíle na podporu a ochranu lidských práv, 
demokracie, právního státu, základních 
svobod, úcty k lidské důstojnosti, rovnosti 
a solidaritě, dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů a 
mezinárodního práva, a zároveň by měl 
začleňovat zásady lidských práv do všech 
ostatních činností stanovených a 
prováděných tímto nařízením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s článkem 8 Smlouvy 
o Evropské unii rozvíjí Unie se 
sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem 
vytvořit prostor prosperity a dobrého 
sousedství, založený na hodnotách Unie a 
vyznačující se úzkými a mírovými vztahy 
založenými na spolupráci. Toto nařízení 
by mělo přispět k uvedenému cíli.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec se nevypouští, ale přesouvá se výše.

Pozměňovací návrh 406
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s článkem 8 Smlouvy 
o Evropské unii rozvíjí Unie se sousedními 
zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit 
prostor prosperity a dobrého sousedství, 
založený na hodnotách Unie a vyznačující 
se úzkými a mírovými vztahy založenými 
na spolupráci. Toto nařízení by mělo 
přispět k uvedenému cíli.

(3) V souladu s článkem 8 Smlouvy 
o Evropské unii rozvíjí Unie se sousedními 
zeměmi výsadní vztahy s cílem odstranit 
nerovnosti, nedostatky v otázce rovnosti 
žen a mužů a vytvořit prostor prosperity a 
dobrého sousedství, založený na hodnotách 
Unie a vyznačující se úzkými a mírovými 
vztahy založenými na spolupráci. Toto 
nařízení by mělo přispět k uvedenému cíli.

Or. en



AM\1172161CS.docx 13/161 PE632.090v01-00

CS

Pozměňovací návrh 407
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s článkem 8 Smlouvy 
o Evropské unii rozvíjí Unie se sousedními 
zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit 
prostor prosperity a dobrého sousedství, 
založený na hodnotách Unie a vyznačující 
se úzkými a mírovými vztahy založenými 
na spolupráci. Toto nařízení by mělo 
přispět k uvedenému cíli.

(3) V souladu s článkem 8 Smlouvy 
o Evropské unii udržuje Unie se 
sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem 
vytvořit prostor prosperity, práv, zásad a 
dobrého sousedství, založený na hodnotách 
Unie a vyznačující se úzkými a mírovými 
vztahy založenými na spolupráci. Toto 
nařízení by mělo přispět k uvedenému cíli.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Primárním cílem rozvojové politiky 
Unie, jak je stanoveno v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie, je 
snížení a výhledově i vymýcení chudoby. 
Rozvojová politika Unie rovněž přispívá 
k cílům vnější činnosti Unie, zejména 
k těm, které se týkají podpory udržitelného 
rozvoje v hospodářské a sociální oblasti a 
v oblasti životního prostředí v rozvojových 
zemích s hlavním cílem vymýcení 
chudoby, jak stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) 
Smlouvy o EU.

(4) Primárním cílem rozvojové politiky 
Unie, jak je stanoveno v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie, je 
snížení a výhledově i vymýcení chudoby a
měla by doplňovat a posilovat politiky 
členských států v oblasti rozvojové 
spolupráce. Rozvojová politika Unie 
rovněž přispívá k cílům vnější činnosti 
Unie, zejména k těm, které se týkají 
podpory udržitelného rozvoje 
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí v rozvojových zemích 
s hlavním cílem vymýcení chudoby, jak 
stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) Smlouvy 
o EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Primárním cílem rozvojové politiky 
Unie, jak je stanoveno v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie, je 
snížení a výhledově i vymýcení chudoby. 
Rozvojová politika Unie rovněž přispívá 
k cílům vnější činnosti Unie, zejména
k těm, které se týkají podpory udržitelného 
rozvoje v hospodářské a sociální oblasti a 
v oblasti životního prostředí v rozvojových 
zemích s hlavním cílem vymýcení 
chudoby, jak stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) 
Smlouvy o EU.

(4) Primárním cílem rozvojové politiky 
Unie, jak je stanoveno v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie, je 
snížení a výhledově i vymýcení chudoby. 
Rozvojová politika Unie rovněž přispívá 
k cílům vnější činnosti Unie, zejména 
k těm, které se týkají podpory udržitelného 
rozvoje v hospodářské, sociální, kulturní a 
vzdělávací oblasti a v oblasti životního 
prostředí v rozvojových zemích s hlavním 
cílem vymýcení chudoby, jak stanoví čl. 21 
odst. 2 písm. d) Smlouvy o EU, a těm, 
které se týkají zachování míru, 
předcházení konfliktům a posílení 
mezinárodní bezpečnosti, jak stanoví 
čl. 21 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Primárním cílem rozvojové politiky 
Unie, jak je stanoveno v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie, je 
snížení a výhledově i vymýcení chudoby. 
Rozvojová politika Unie rovněž přispívá 
k cílům vnější činnosti Unie, zejména 
k těm, které se týkají podpory udržitelného 
rozvoje v hospodářské a sociální oblasti a 
v oblasti životního prostředí v rozvojových 
zemích s hlavním cílem vymýcení 
chudoby, jak stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) 
Smlouvy o EU.

(4) Primárním cílem rozvojové politiky 
Unie, jak je stanoveno v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie, je 
snížení a výhledově i vymýcení chudoby, 
což je cíl, který v současné době nelze 
zdaleka splnit. Rozvojová politika Unie 
rovněž přispívá k cílům vnější činnosti 
Unie, zejména k těm, které se týkají 
podpory udržitelného rozvoje 
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí v rozvojových zemích 
s hlavním cílem vymýcení chudoby, jak 
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stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) Smlouvy 
o EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Chudoba zahrnuje všechny oblasti, 
ve kterých se lidé obou pohlaví nacházejí 
ve špatných životních podmínkách a je na 
ně nahlíženo jako na osoby, jež jsou v 
různých společnostech a místních 
souvislostech diskvalifikováni. Hlavní 
aspekty chudoby zahrnují ekonomické, 
lidské, politické, sociálně kulturní a 
ochranné schopnosti. Chudoba souvisí s 
lidskými možnostmi, jako je spotřeba a 
zajištění potravin, zdraví, vzdělání, práva, 
schopnost hlásit se o svá práva, 
bezpečnost zejména pro chudé, jakož i 
důstojnost a důstojná práce. Boj proti 
chudobě bude proto úspěšný pouze v 
případě, že stejná důležitost bude 
přikládána investicím do lidí (v první řadě
do zdraví a vzdělání a boje proti 
HIV/AIDS), do ochrany přírodních zdrojů 
(jako jsou lesy, vody, mořské zdroje a 
půda) pro zajištění živobytí na venkově, 
jakož i investicím do tvorby bohatství (s 
důrazem na otázky, jako je podnikatelský 
duch, tvorba pracovních míst, přístup 
k úvěrům, vlastnická práva a 
infrastruktura). Klíčem k veškerému 
vývoji je posílení postavení žen a základní 
součástí všech politických strategií by 
měla být rovnost žen a mužů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Unie zajistí soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje v souladu s článkem 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Unie 
by měla zohledňovat cíle rozvojové 
spolupráce v politikách, které by mohly mít 
vliv na rozvojové země, což bude zásadním 
prvkem strategie pro dosažení cílů 
udržitelného rozvoje stanovených 
v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 (dále 
jen „Agenda 2030“), přijaté Organizací 
spojených národů v září 201545. K zajištění 
soudržnosti politik v oblasti udržitelného 
rozvoje zakotvených v Agendě 2030 je 
zapotřebí zohlednit dopad všech politik 
týkajících se této oblasti, a to na všech 
úrovních – na úrovni jednotlivých zemí, v 
rámci EU, v jiných zemích i na globální 
úrovni.

(5) Unie zajistí soudržnost politik ve 
prospěch rozvoje v souladu s článkem 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Unie 
by měla zohledňovat cíle rozvojové 
spolupráce v politikách, které by mohly mít 
vliv na rozvojové země, což bude zásadním 
prvkem strategie pro dosažení cílů 
udržitelného rozvoje stanovených 
v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 (dále 
jen „Agenda 2030“), přijaté Organizací 
spojených národů v září 201545. K zajištění 
soudržnosti politik v oblasti udržitelného 
rozvoje zakotvených v Agendě 2030 je 
zapotřebí zohlednit dopad všech politik 
týkajících se této oblasti, a to na všech 
úrovních – na úrovni jednotlivých zemí, v 
rámci EU, v jiných zemích i na globální 
úrovni. Unie by měla rovněž posoudit 
dopad všech politik na dynamiku 
konfliktů a podporovat přístup citlivý vůči 
konfliktům založený na důsledné analýze 
konfliktů ve všech opatřeních a 
programech v rámci tohoto nařízení s 
cílem zabránit negativním dopadům a 
maximalizovat dopady pozitivní.

_________________ _________________

45 „Přeměna našeho světa: Agenda pro 
udržitelný rozvoj 2030“, přijatá na 
summitu OSN o udržitelném rozvoji dne 
25. září 2015 (A/RES/70/1).

45 „Přeměna našeho světa: Agenda pro 
udržitelný rozvoj 2030“, přijatá na 
summitu OSN o udržitelném rozvoji dne 
25. září 2015 (A/RES/70/1).

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Unie je pevně odhodlána 
prosazovat rovnost žen a mužů jakožto 
jedno z lidských práv, otázku sociální 
spravedlnosti a jednu z hlavních zásad 
vnější politiky Unie. Článek 8 SFEU 
stanoví zásadu začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů do všech činností EU. 
Správné uplatňování začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů vyžaduje přidělení
přiměřených zdrojů a transparentnost, 
pokud jde o rozpočtové položky určené na 
podporu rovnosti žen a mužů a na boj 
proti diskriminaci na základě pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je 
multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby a dosažení udržitelného rozvoje 
na celém světě. Má univerzální platnost a 
poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální a 
environmentální rozměr udržitelného 

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech a hodnotách, jehož klíčovou 
zásadou je multilateralismus a ústředním 
aktérem Organizace spojených národů.
Politický rámec tohoto nařízení by měl být 
proto založen na evropských i 
mezinárodních dohodách, včetně Agendy 
2030, Pařížské dohody o změně klimatu,
akčního programu z Addis Abeby,
globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie a 
nového Evropského konsensu o rozvoji.
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rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U akcí prováděných podle tohoto nařízení 
by měla být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit 
tak více cílů soudržným způsobem.

_________________

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 a 
potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je 
multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda 
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby a dosažení udržitelného rozvoje 

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je 
multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda 
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby, dosažení udržitelného rozvoje na 
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na celém světě. Má univerzální platnost 
a poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální 
a environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U akcí prováděných podle tohoto nařízení 
by měla být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

celém světě a podporu mírumilovných, 
spravedlivých a inkluzivních společností.
Má univerzální platnost a poskytuje 
komplexní společný rámec pro činnost 
vztahující se na Unii, její členské státy a 
její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální a 
environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut, a snaží se věnovat nejdříve těm, 
kteří jsou nejvíce vzadu. Provádění 
Agendy 2030 bude důkladně koordinováno 
s jinými příslušnými mezinárodními 
závazky Unie. U akcí prováděných podle 
tohoto nařízení by měla být věnována 
zvláštní pozornost vzájemným vazbám 
mezi cíli udržitelného rozvoje a 
integrovanými akcemi, které mohou 
vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak více 
cílů soudržným způsobem, aniž by ostatní 
cíle podkopávaly.

__________________ _________________

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je 

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je 
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multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda 
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby a dosažení udržitelného rozvoje 
na celém světě. Má univerzální platnost 
a poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální 
a environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U akcí prováděných podle tohoto nařízení 
by měla být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda 
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby a dosažení udržitelného rozvoje 
na celém světě. Má univerzální platnost 
a poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální 
a environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
Akce prováděné podle tohoto nařízení by 
se měly opírat o zásady a cíle obsažené ve 
výše uvedených dohodách a měla by 
u nich být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

_________________ _________________

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

Or. it

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit význam mezinárodních dohod o udržitelném rozvoji.
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Pozměňovací návrh 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je
multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda 
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby a dosažení udržitelného rozvoje 
na celém světě. Má univerzální platnost 
a poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální 
a environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U akcí prováděných podle tohoto nařízení 
by měla být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovými zásadami jsou 
multilateralismus a svrchovanost národů 
a ústředním aktérem Organizace spojených 
národů. Agenda 2030 spolu s Pařížskou 
dohodou o změně klimatu57 a akčním 
programem z Addis Abeby58 je reakcí 
mezinárodního společenství na globální 
výzvy a trendy týkající se udržitelného 
rozvoje. Vzhledem k tomu, že základem 
Agendy 2030 jsou cíle udržitelného 
rozvoje, je Agenda 2030 transformativním 
rámcem pro vymýcení chudoby a dosažení 
udržitelného rozvoje na celém světě. Má 
univerzální platnost a poskytuje komplexní 
společný rámec pro činnost vztahující se na 
Unii, její členské státy a její partnery. 
Agenda se vyváženě zaměřuje na 
ekonomický, sociální a environmentální 
rozměr udržitelného rozvoje a zohledňuje 
důležité vzájemné vazby mezi svými cíli 
a úkoly. Cílem Agendy 2030 je, aby nikdo 
nebyl opomenut. Provádění Agendy 2030 
bude důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U akcí prováděných podle tohoto nařízení 
by měla být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

_________________ _________________

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
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července 2015 (A/RES/69/313). července 2015 (A/RES/69/313).

Or. fr

Pozměňovací návrh 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je 
multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda 
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby a dosažení udržitelného rozvoje 
na celém světě. Má univerzální platnost 
a poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální 
a environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U akcí prováděných podle tohoto nařízení 
by měla být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech, jehož klíčovou zásadou je 
multilateralismus a ústředním aktérem 
Organizace spojených národů. Agenda 
2030 spolu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu57 a akčním programem z Addis 
Abeby58 je reakcí mezinárodního 
společenství na globální výzvy a trendy 
týkající se udržitelného rozvoje. Vzhledem 
k tomu, že základem Agendy 2030 jsou 
cíle udržitelného rozvoje, je Agenda 2030 
transformativním rámcem pro vymýcení 
chudoby a dosažení udržitelného rozvoje 
na celém světě. Má univerzální platnost 
a poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální, 
kulturní, vzdělávací a environmentální 
rozměr udržitelného rozvoje a zohledňuje 
důležité vzájemné vazby mezi svými cíli 
a úkoly. Cílem Agendy 2030 je, aby nikdo 
nebyl opomenut. Provádění Agendy 2030 
bude důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
Akce prováděné podle tohoto nařízení by 
měly přispívat k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje a k integrovaným akcím, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

_________________ _________________

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
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2016. 2016.

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Agenda 2030 spolu s Pařížskou 
dohodou o změně klimatu57 a akčním 
programem z Addis Abeby58 je reakcí 
mezinárodního společenství na globální 
výzvy a trendy týkající se udržitelného 
rozvoje. Vzhledem k tomu, že základem 
Agendy 2030 jsou cíle udržitelného 
rozvoje, je Agenda 2030 transformativním 
rámcem pro vymýcení chudoby a dosažení 
udržitelného rozvoje na celém světě. Má 
univerzální platnost a poskytuje 
komplexní společný rámec pro činnost 
vztahující se na Unii, její členské státy 
a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální 
a environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U stanovených cílů a akcí prováděných 
podle tohoto nařízení by měla být 
věnována zvláštní pozornost vzájemným 
vazbám mezi cíli udržitelného rozvoje a 
integrovanými akcemi, které mohou 
vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak více 
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cílů soudržným způsobem.

_________________

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
července 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo 
zemí subsaharské Afriky tvoří převážně 
dospívající a mladí lidé; vzhledem k tomu, 
že i když je pravomocí každé země 
rozhodovat o své populační politice, musí 
být demografická dynamika řešena 
komplexním způsobem, aby bylo zajištěno, 
že současné a budoucí generace budou 
moci udržitelným způsobem dosáhnout 
svého plného potenciálu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 421
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Provádění tohoto nařízení by se 
mělo řídit pěti prioritami stanovenými v

(8) Agenda 2030 OSN pro udržitelný 
rozvoj, Pařížská dohoda o klimatu, 
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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.

Evropský konsensus o rozvoji, akční 
program z Addis Abeby a globální 
strategie zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie (dále jen „globální 
strategie“)59 jsou součástí rámce pro 
uplatňování tohoto nařízení. Unie by měla 
posilovat partnerství, podporovat politický 
dialog a kolektivní reakci na problémy 
globálního významu. Její činnost by měla 
podpořit základní zájmy, zásady a hodnoty 
Unie ve všech aspektech, včetně podpory 
demokracie a lidských práv, zachovávání 
a budování míru, předcházení konfliktům, 
zajištění jaderné bezpečnosti, posilování 
mezinárodní bezpečnosti, řešení 
základních příčin násilného vysídlení 
obyvatelstva a pomoci obyvatelstvu, 
zemím a regionům, které čelí přírodním 
nebo člověkem způsobeným katastrofám, 
včetně umožnění vzniku podmínek pro 
vytvoření mezinárodního právního rámce
na ochranu osob vysídlených v důsledku 
změny klimatu a zhoršování životního 
prostředí, podpory boje proti změně 
klimatu, spravedlivé, environmentálně
udržitelné obchodní politiky v souladu s 
lidskými právy, hospodářské diplomacie 
a hospodářské spolupráce a podpory 
mezinárodního rozměru politik Unie. Při 
prosazování svých základních zájmů, 
zásad a hodnot by Unie měla dodržovat 
a podporovat zásady uznávání vysokých 
sociálních, pracovních
a environmentálních norem, právního státu, 
mezinárodního práva a lidských práv. 
Závazek dodržovat, podporovat a chránit 
lidská práva a demokratické zásady je 
základním prvkem smluvních vztahů Unie 
s třetími zeměmi.

_________________ _________________

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

Or. en
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Pozměňovací návrh 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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 politickým rámcem pro 
rozvojovou spolupráci EU, který je 
stanoven v Lisabonské smlouvě, Agendě 
pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské 
dohodě o klimatu. Mělo by se také 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 příspěvku k vymýcení 
chudoby, boje proti všem formám 
nerovnosti, zejména genderovým 
rozdílům, zachovávání míru, předcházení 
konfliktům, posilování mezinárodní 
bezpečnosti, odstraňování základních 
příčin nelegální migrace, násilného 
vysídlování obyvatelstva a pomoci 
obyvatelstvu, zemím a regionům, které čelí
přírodním nebo člověkem způsobeným 
katastrofám, podpory spravedlivé obchodní 
politiky v souladu s lidskými právy a 
spravedlivé z genderového hlediska, 
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 vysoké sociální a 
environmentální normy, právní stát, 
mezinárodní práva a lidská práva.
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_________________ _________________

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 politickým rámcem pro 
rozvojovou spolupráci EU, který je 
stanoven v Lisabonské smlouvě, Agendě 
pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské 
dohodě o klimatu. Mělo by se také 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 příspěvku k vymýcení 
chudoby, boje proti všem formám 
nerovnosti, zachovávání míru, předcházení 
konfliktům, posilování mezinárodní 
bezpečnosti, odstraňování základních 
příčin násilného vysídlování obyvatelstva a 
pomoci obyvatelstvu, zemím a regionům, 
které čelí přírodním nebo člověkem 
způsobeným katastrofám, podpory 
spravedlivé obchodní politiky v souladu s 
lidskými právy a spravedlivé z 
genderového hlediska, hospodářské 
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diplomacie a hospodářské spolupráce, 
prosazování digitálních řešení a 
inkluzivních technologií a podpory 
mezinárodního rozměru politik Unie. Při 
prosazování svých zájmů by Unie měla 
dodržovat a podporovat vysoké sociální a 
environmentální normy, právní stát, 
mezinárodní práva a lidská práva.

_________________ _________________

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 trvalého 
míru, předcházení konfliktům, posilování 
mezinárodní bezpečnosti, odstraňování 
základních příčin nelegální migrace, 
násilného vysídlování obyvatelstva a 
pomoci obyvatelstvu, zemím a regionům, 
které čelí přírodním nebo člověkem 
způsobeným katastrofám, podpory 
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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.

inkluzivního vzdělávání rovnocenné 
kvality jakožto nástroje pro rozvoj a 
vymýcení chudoby, podpory obchodní 
politiky, hospodářské a kulturní 
diplomacie a hospodářské spolupráce, 
prosazování inovativních digitálních řešení 
a technologií, ochrany kulturního dědictví,
zejména v oblastech zasažených konflikty,
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.

_________________ _________________

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Marietje Schaake

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 

(8) Cíle stanovené tímto nařízením by 
měly být mimo jiné založeny na pěti
prioritách stanovených 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, 
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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.

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 bude Unie a její 
partneři dodržovat a podporovat zásady 
uznávání vysokých sociálních a 
environmentálních norem, právního státu, 
mezinárodního práva a lidských práv.

_________________ _________________

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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, 

(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, 
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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.

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. Evropská unie musí 
v tom, co považuje za vnější činnost, 
respektovat svrchovanost členských států.

_________________ _________________

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

Or. fr

Pozměňovací návrh 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

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 

(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 
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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.

globálního významu. Její činnost by měla 
podpořit zájmy a hodnoty Unie ve všech 
aspektech, včetně zachovávání míru, 
předcházení konfliktům, zajištění jaderné 
bezpečnosti, 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.

_________________ _________________

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Základem 
politiky rozvojové spolupráce je řešení 
diskriminace a nerovností, cíl nikoho 

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Základem 
politiky rozvojové spolupráce je řešení 
diskriminace a nerovností, ochrana 
životního prostředí a biologické 
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neopomíjet a posílení odolnosti. rozmanitosti, boj proti změně klimatu, cíl 
nikoho neopomíjet a posílení odolnosti.

_________________ _________________

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Základem 
politiky rozvojové spolupráce je řešení 
diskriminace a nerovností, cíl nikoho 
neopomíjet a posílení odolnosti.

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Základem 
politiky rozvojové spolupráce je řešení 
diskriminace a nerovností, ochrana 
životního prostředí a boj proti změně 
klimatu, cíl nikoho neopomíjet a posílení 
odolnosti.

_________________ _________________

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

Or. en
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Pozměňovací návrh 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Základem 
politiky rozvojové spolupráce je řešení 
diskriminace a nerovností, cíl nikoho 
neopomíjet a posílení odolnosti.

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Základem 
politiky rozvojové spolupráce je řešení 
diskriminace a nerovností, cíl nikoho 
neopomíjet, ochrana životního prostředí, 
boj proti změně klimatu a posílení 
odolnosti.

_________________ _________________

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
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účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Základem 
politiky rozvojové spolupráce je řešení 
diskriminace a nerovností, cíl nikoho 
neopomíjet a posílení odolnosti.

účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby. Za základ pro 
provádění tohoto nařízení musí být 
považováno řešení diskriminace a 
nerovností, cíl nikoho neopomíjet a 
posílení odolnosti.

_________________ _________________

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 
zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

Or. it

Odůvodnění

Konsensus musí být považován za základní kámen činnosti Unie v oblasti rozvoje.

Pozměňovací návrh 432
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V zájmu provádění nového 
mezinárodního rámce vytvořeného 
Agendou 2030, globální strategií a 
konsensem by cílem tohoto nařízení mělo 
být zvýšení soudržnosti a zajištění
účinnosti vnější činnosti Unie tím, že 
prostřednictvím zefektivněného nástroje 
zaměří své úsilí na zlepšení provádění 
různých politik vnější činnosti.

(10) Politický rámec tohoto nařízení 
společně tvoří Agenda 2030, globální 
strategie a konsensus. Cílem nařízení je
zvýšení soudržnosti, souladu a účinnosti 
vnější činnosti Unie tím, že 
prostřednictvím zefektivněného nástroje 
zaměří své úsilí na zlepšení provádění 
různých politik vnější činnosti a zároveň 
bude vždy zohledňovat hodnoty EU a 
přístup k vnějším vztahům založený na 
právech.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V zájmu provádění nového 
mezinárodního rámce vytvořeného 
Agendou 2030, globální strategií a 
konsensem by cílem tohoto nařízení mělo 
být zvýšení soudržnosti a zajištění 
účinnosti vnější činnosti Unie tím, že 
prostřednictvím zefektivněného nástroje 
zaměří své úsilí na zlepšení provádění 
různých politik vnější činnosti.

(10) V zájmu provádění nového 
mezinárodního rámce vytvořeného 
Agendou 2030, doplněnou globální 
strategií EU a konsensem by cílem tohoto 
nařízení mělo být zvýšení soudržnosti a 
zajištění účinnosti vnější činnosti Unie tím, 
že prostřednictvím zefektivněného nástroje 
zaměří své úsilí na zlepšení provádění 
různých politik vnější činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Cíle politiky stanovené v 
politickém rámci by měly být převedeny do 
geografického a tematického 
programového rámce, který by měl být 
stanoven prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci. Tento rámec by měl 
zajistit soulad mezi různými 
programovými dokumenty na úrovni 
jednotlivých zemí, více zemí a na 
regionální a transregionální úrovni.
Tematické strategie a strategie pro 
jednotlivé země by měly obsahovat jasné a 
měřitelné cíle pro každou oblast politiky, 
příjemce nebo region. Tyto cíle by měly 
být prováděny prostřednictvím opatření a 
akcí. Každý cíl by měl být doplněn jedním 
nebo více ukazateli výkonnosti, které by 
pravidelně měřily pokrok.

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s globální strategií 
a sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 
dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji 
řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy a vleklé krize. Je 
zapotřebí klást větší důraz na snižování 
rizik, jejich předcházení a zmírňování 
a připravenost na ně, a uplatňovat přitom 
kolektivní přístupy; další úsilí je třeba 
k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. 
Toto nařízení by tudíž mělo přispět 
k posílení odolnosti a propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti 
prostřednictvím akcí rychlé odezvy.

(11) V souladu s globální strategií 
a sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 
dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji 
řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy a vleklé krize. Je 
zapotřebí klást větší důraz na snižování 
rizik, jejich předcházení a zmírňování 
a připravenost na ně, a uplatňovat přitom 
kolektivní přístupy; další úsilí je třeba 
k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. 
Toto nařízení by tudíž mělo přispět 
k posílení odolnosti a propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti 
prostřednictvím akcí rychlé odezvy s 
patřičným ohledem na zásady 
odpovědnosti, transparentnosti, 
soudržnosti, souladu a doplňkovosti 
stanovené v tomto nařízení.

_________________ _________________

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s globální strategií 
a sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 
dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji 
řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy a vleklé krize. Je 
zapotřebí klást větší důraz na snižování 
rizik, jejich předcházení a zmírňování 
a připravenost na ně, a uplatňovat přitom 
kolektivní přístupy; další úsilí je třeba 
k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. 
Toto nařízení by tudíž mělo přispět 
k posílení odolnosti a propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti 
prostřednictvím akcí rychlé odezvy.

(11) V souladu s globální strategií 
a sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 
preventivnějšímu a dlouhodobějšímu 
přístupu, který účinněji řeší nestabilní 
situace, přírodní a člověkem způsobené 
katastrofy a vleklé krize. Je zapotřebí klást 
větší důraz na snižování rizik, jejich 
předcházení a zmírňování a připravenost na 
ně, a uplatňovat přitom kolektivní přístupy; 
další úsilí je třeba k posílení rychlé reakce 
a trvalé obnovy. Toto nařízení by tudíž 
mělo přispět k posílení odolnosti 
a propojení humanitární pomoci 
a rozvojové činnosti prostřednictvím akcí 
rychlé odezvy.

_________________ _________________

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s globální strategií 
a sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 

(11) V souladu s globální strategií 
a sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 
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dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji 
řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy a vleklé krize. Je 
zapotřebí klást větší důraz na snižování 
rizik, jejich předcházení a zmírňování 
a připravenost na ně, a uplatňovat přitom 
kolektivní přístupy; další úsilí je třeba 
k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. 
Toto nařízení by tudíž mělo přispět 
k posílení odolnosti a propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti 
prostřednictvím akcí rychlé odezvy.

dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji 
řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy a vleklé krize. Je 
zapotřebí klást větší důraz na snižování 
rizik, jejich předcházení a zmírňování 
a připravenost na ně, a uplatňovat přitom 
kolektivní přístupy; další úsilí je třeba 
k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. 
Toto nařízení by tudíž mělo přispět 
k posílení odolnosti a propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti, a 
to i prostřednictvím akcí rychlé odezvy.

_________________ _________________

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 
a potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost. Je třeba 
poznamenat, že účinnost rozvojové 
pomoci je o to větší, že ji poskytuje subjekt 
se silnými kulturními vazbami na 
dotčenou zemi; členské státy jsou proto 
schopné provádět účinnější cílená 
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opatření než Evropská unie vzhledem k 
jejich historickým a kulturním vztahům s 
mnoha rozvojovými zeměmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 439
Doru-Claudian Frunzulică

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
sladění, harmonizace, inkluzivní 
rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by Unie měla v rámci své 
oficiální rozvojové pomoci 
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zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

prostřednictvím všech jejích forem
uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, sladění, harmonizace, 
zaměření na výsledky, inkluzivní 
rozvojová partnerství a také vzájemná 
transparentnost a odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 

(12) V souladu s mezinárodními 
závazky Unie v oblasti účinnosti rozvoje, 
které byly přijaty v Pusanu v roce 2011, 
obnoveny na fóru na vysoké úrovni 
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v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

v Nairobi v roce 2016 a připomenuty 
v konsensu, by rozvojová spolupráce Unie 
měla uplatňovat zásady účinnosti rozvoje, 
zejména odpovědnost rozvojových zemí za 
priority rozvoje, sladění, harmonizace, 
zaměření na výsledky, inkluzivní 
rozvojová partnerství a také 
transparentnost a odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Urmas Paet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů 
a posilování postavení žen.

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Pro dosažení rozvojových výsledků a 
cílů udržitelného rozvoje je zásadní 
přístup k základním službám a jejich 
poskytování. EU je v souladu s konsensem 
odhodlána pomáhat partnerům zlepšit 
poskytování základních veřejných služeb, 
jako je zdravotnictví, vzdělávání, výživa, 
voda, sanitární a hygienické zázemí,
sociální ochrana, rovný přístup k zajištění
potravin a dostupné, důstojné a cenově 
přijatelné bydlení, a zlepšovat kvality 
života rychle rostoucímu počtu obyvatel
měst. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj.

Or. en
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Pozměňovací návrh 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů a 
posilování postavení žen.

(13) toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
nejméně 20 % oficiální rozvojové pomoci 
financované v rámci tohoto nařízení by 
mělo přispívat na sociální začleňování 
a lidský rozvoj, se zaměřením na základní 
sociální služby, zejména na zdravotnictví 
a vzdělávání, s přihlédnutím k rovnosti 
žen a mužů a posilování postavení žen 
jakožto horizontální otázky. 10 % oficiální 
rozvojové pomoci financované podle 
tohoto nařízení je určeno na vzdělávání, s 
cílem zvýšit tento podíl v roce 2030 na 15 
%.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
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zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů a 
posilování postavení žen.

zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů a 
posilování postavení žen. Kromě toho by v 
souladu s konsensem a akčním plánem 
EU pro výživu měla být věnována zvláštní 
pozornost boji proti podvýživě.

Or. it

Odůvodnění

Výživa je v oblasti rozvojové pomoci důležitým tématem a musí být zmíněna.

Pozměňovací návrh 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů a 
posilování postavení žen.

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně vzdělání a kultury a 
rovnosti žen a mužů a posilování postavení 
žen a dětí za účelem dosažení udržitelného 
pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů 
a posilování postavení žen.

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
20 % oficiální rozvojové pomoci 
financované v rámci tohoto nařízení by 
mělo přispívat na sociální začleňování 
a lidský rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů 
a posilování postavení žen.

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
20 % oficiální rozvojové pomoci 
financované v rámci tohoto nařízení by 
mělo přispívat na sociální začleňování 
a lidský rozvoj, se zaměřením na základní 
sociální služby, a to konkrétně na
zdravotnictví včetně výživy, vzdělávání a 
sociální ochrany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 449
Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů 
a posilování postavení žen.

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Děti a mladí lidé jsou zásadními 
aktéry změn a přispívají k realizaci 
Agendy 2030, jak uznává Evropský
konsensus o rozvoji a článek 3 Smlouvy o 
Evropské unii. Vnější činnost Unie by 
podle tohoto nařízení měla věnovat 
zvláštní pozornost jejich potřebám a 
posílení jejich postavení a měla by 
investováním do lidského rozvoje a 
sociálního začleňování přispět k uplatnění
jejich potenciálu jako klíčových aktérů
změn.

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Děti a mladí lidé jsou zásadními 
aktéry změn a přispívají k realizaci 
Agendy 2030, jak uznává Evropský 
konsensus o rozvoji a článek 3 Smlouvy o 
Evropské unii. Vnější činnost Unie bude 
podle tohoto nařízení věnovat zvláštní 
pozornost jejich potřebám a posílení jejich 
postavení a investováním do lidského 
rozvoje a sociálního začleňování přispěje 
k uplatnění jejich potenciálu jako 
klíčových aktérů změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu se stávajícími závazky v 
akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů 
II by alespoň 85 % programů 
financovaných z oficiální rozvojové 
pomoci mělo mít jako hlavní nebo 
významný cíl rovnost žen a mužů. Dále by 
mělo rovnost žen a mužů jako hlavní cíl 
mít 20 % veškeré oficiální rozvojové 
pomoci podle tohoto nařízení. Tyto 
závazky se odrazí i v konkrétních cílech v 
rámci všech pilířů nástroje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu se stávajícími závazky v 
akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů 
II by alespoň 85 % programů 
financovaných z oficiální rozvojové 
pomoci mělo mít jako významný cíl 
rovnost žen a mužů, práva žen a dětí a 
posílení jejich postavení, a to ve všech 
zeměpisných a tematických programech, 
každoročně a po dobu trvání jejich 
činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Alespoň 85 % zeměpisných a 
tematických programů financovaných z 
oficiální rozvojové pomoci by mělo mít 
jako hlavní nebo významný cíl rovnost žen 
a mužů. Kromě toho by rovnost žen a 
mužů mělo jako hlavní cíl mít 20 % 
veškeré oficiální rozvojové.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Marietje Schaake

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu se zásadou „více za 
více“ budou pozitivní i negativní finanční 
pobídky použity s ohledem na země, které 
vykazují pozitivní nebo negativní kroky v 
oblasti demokracie, lidských práv a 
právního státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Děti a mladí lidé jsou zásadními 
aktéry změn a přispívají k realizaci 
Agendy 2030, jak uznává Evropský 
konsensus o rozvoji a článek 3 Smlouvy o 
Evropské unii. Vnější činnost Unie bude 
podle tohoto nařízení věnovat zvláštní 
pozornost jejich potřebám a posílení jejich 
postavení a prostřednictvím investic do 
lidského rozvoje a sociálního začleňování 
přispěje k uplatnění jejich potenciálu jako 
klíčových aktérů změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) V souladu se stávajícími závazky v 
akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů 
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II by alespoň 85 % programů 
financovaných z oficiální rozvojové 
pomoci mělo mít jako hlavní nebo 
významný cíl rovnost žen a mužů. Dále by 
rovnost žen a mužů mělo jako hlavní cíl 
mít 20 % veškeré oficiální rozvojové 
pomoci podle tohoto nařízení. Tyto 
závazky se odrazí i v konkrétních cílech v 
rámci všech pilířů nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Toto nařízení bude věnovat 
zvláštní pozornost právům dětí a mladých 
lidí, zejména dívek a mladých žen, a 
posílení jejich postavení a prostřednictvím
investic do lidského rozvoje a sociálního 
začleňování přispěje k uplatnění jejich 
potenciálu jako klíčových aktérů změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Rozvojové politiky Unie podle 
tohoto nařízení budou věnovat zvláštní 
pozornost potřebám dětí a mladých lidí a 
posílení jejich postavení a prostřednictvím 
investic do lidského rozvoje a sociálního 
začleňování přispějí k uplatnění jejich 
potenciálu jako klíčových aktérů změn.
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Or. en

Pozměňovací návrh 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Podle tohoto nařízení budeme 
věnovat zvláštní pozornost právům dětí a 
mladých lidí, zejména dívek a mladých 
žen, a posílení jejich postavení a
prostřednictvím investic do lidského 
rozvoje a sociálního začleňování 
přispějeme k uplatnění jejich potenciálu 
jako klíčových aktérů změn.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Bude-li to možné a vhodné, měly 
by být výsledky vnější činnosti Unie 
monitorovány a hodnoceny na základě
předem definovaných, transparentních 
a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé 
země, které jsou přizpůsobeny specifikům
a cílům nástroje a které by, pokud možno, 
měly být založeny na rámci pro výsledky
partnerské země.

(14) Komise by měla zřídit jasné 
mechanismy sledování a hodnocení, které 
zajistí, aby cíle a činnosti stanovené a 
prováděné podle tohoto nařízení zůstaly
aktuální a proveditelné, a které se použijí 
k pravidelnému měření pokroku. Za tímto 
účelem by měl být každý cíl doprovázen 
jedním nebo více předem definovanými, 
transparentními a měřitelnými ukazateli
výkonnosti pro jednotlivé země, pokud 
možno vycházejícími ze specifik partnerské 
země nebo příjemce. Nejméně jednou 
ročně by měl být sledován pokrok, aby se 
zjistilo, zda lze použít odměnu za výkon, či 
ne, a výsledek by měl být pravidelně 
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předkládán Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Bude-li to možné a vhodné, měly 
by být výsledky vnější činnosti Unie 
monitorovány a hodnoceny na základě 
předem definovaných, transparentních 
a měřitelných ukazatelů pro jednotlivé 
země, které jsou přizpůsobeny specifikům 
a cílům nástroje a které by, pokud možno, 
měly být založeny na rámci pro výsledky
partnerské země.

(14) Výsledky vnější činnosti Unie by 
měly být monitorovány a hodnoceny na 
základě předem definovaných, 
transparentních a měřitelných ukazatelů 
pro jednotlivé země, které jsou 
přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje 
a které by měly být založeny na rámci pro 
výsledky partnerské země. Hodnocení 
budou pravidelně předkládána 
Evropskému parlamentu a budou 
zveřejněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Urmas Paet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Děti a mladí lidé jsou zásadními 
aktéry změn a přispívají k realizaci 
Agendy 2030, jak uznává Evropský 
konsensus o rozvoji a článek 3 Smlouvy o 
Evropské unii. Vnější činnost Unie bude 
podle tohoto nařízení věnovat zvláštní 
pozornost jejich potřebám a posílení jejich 
postavení a prostřednictvím investic do 
lidského rozvoje a sociálního začleňování 
přispěje k uplatnění jejich potenciálu jako 
klíčových aktérů změn.
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Or. en

Pozměňovací návrh 464
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by mělo přispět ke 
kolektivnímu cíli EU, a sice poskytnout 
v časovém rámci Agendy 2030 0,7 % 
hrubého národního důchodu jako oficiální 
rozvojovou pomoc. V tomto ohledu by 
nejméně 92 % finančních prostředků 
v rámci tohoto nařízení mělo přispět 
k akcím navrženým tak, aby splňovaly 
kritéria oficiální rozvojové pomoci 
stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj.

(15) Toto nařízení musí přispět ke 
kolektivnímu cíli EU, a sice poskytnout 
v časovém rámci Agendy 2030 0,7 % 
hrubého národního důchodu jako oficiální 
rozvojovou pomoc. Tento závazek by měl 
vycházet z jasného plánu postupu pro EU 
a její členské státy, v němž budou 
stanoveny lhůty a způsoby jeho dosažení.
V tomto ohledu by nejméně 95 %
finančních prostředků v rámci tohoto 
nařízení mělo přispět k akcím navrženým 
tak, aby splňovaly kritéria oficiální 
rozvojové pomoci stanovená Výborem pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by mělo přispět ke 
kolektivnímu cíli EU, a sice poskytnout 
v časovém rámci Agendy 2030 0,7 % 
hrubého národního důchodu jako oficiální 
rozvojovou pomoc. V tomto ohledu by 
nejméně 92 % finančních prostředků 
v rámci tohoto nařízení mělo přispět 
k akcím navrženým tak, aby splňovaly 
kritéria oficiální rozvojové pomoci 
stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc 

(15) Toto nařízení by mělo přispět ke 
kolektivnímu cíli EU, a sice poskytnout 
v časovém rámci Agendy 2030 0,7 % 
hrubého národního důchodu jako oficiální 
rozvojovou pomoc. V tomto ohledu by 
nejméně 97 % finančních prostředků 
v rámci tohoto nařízení mělo přispět 
k akcím navrženým tak, aby splňovaly 
kritéria oficiální rozvojové pomoci 
stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc 
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Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj.

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se zajistilo, že zdroje směřují 
tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, zejména 
do nejméně rozvinutých zemí, nestabilních 
zemí a zemí zasažených konfliktem, mělo 
by toto nařízení přispívat ke kolektivnímu 
cíli, kterým je dosažení 0,20 % hrubého 
národního důchodu Unie pro nejméně 
rozvinuté země v časovém rámci Agendy 
2030.

(16) Aby se zajistilo, že zdroje směřují 
tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, zejména 
do nejméně rozvinutých zemí, nestabilních 
zemí a zemí zasažených konfliktem, musí
toto nařízení přispívat ke kolektivnímu cíli, 
kterým je dosažení 0,20 % hrubého 
národního důchodu Unie pro nejméně 
rozvinuté země v časovém rámci Agendy 
2030. Tento závazek by měl vycházet z 
jasného plánu postupu pro EU a její 
členské státy, v němž budou stanoveny 
lhůty a způsoby jeho dosažení.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
lidská práva.

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i nejméně 
rozvinuté země a další země, které jsou 
zranitelné a mají nejvíce zapotřebí pomoci, 
tak z hlediska tematického – splnění 
Agendy 2030, bezpečnost osob, bezpečná a 
řízená migrace, boj proti změně klimatu a 
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zhoršování životního prostředí, boj proti 
nerovnostem a přispění k uskutečňování
lidských práv a rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
lidská práva.

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, zejména nejméně rozvinuté země, 
tak z hlediska tematického – demokracie a 
lidská práva, rovnost žen a mužů, 
udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby a boj 
proti nerovnostem, bezpečnost, migrace, 
změna klimatu, biologická rozmanitost, 
životní prostředí a globální hrozby pro 
veřejné zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
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bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
lidská práva.

bezpečnost, migrace, změna klimatu, 
vzdělání a kultura, začlenění mladých lidí, 
účast občanů, řádná správa věcí 
veřejných, rovnost žen a mužů, 
demokracie a lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
lidská práva.

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby,
bezpečnost, mír, změna klimatu, 
zhoršování životního prostředí a přispění k 
uskutečňování lidských práv a rovnosti 
žen a mužů v celosvětovém měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství, Afrika, jakož i zranitelné země, 
které mají nejvíce zapotřebí pomoci nebo 
jsou pod tlakem vnějších nebo vnitřních 
hrozeb, tak z hlediska tematického –



AM\1172161CS.docx 57/161 PE632.090v01-00

CS

lidská práva. změna klimatu, občanská společnost,
lidská práva, demokracie, právní stát, 
práva menšin a svoboda projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
lidská práva.

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
demokracie, lidská práva, právní stát, 
řádná správa věcí veřejných, bezpečnost, 
migrace, změna klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
lidská práva.

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
zhoršování životního prostředí a lidská 
práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 474
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Toto nařízení by mělo přispět 
k vytvoření odolnosti státu a společnosti 
v oblasti globálního veřejného zdraví 
prostřednictvím řešení globálních hrozeb 
pro veřejné zdraví, posílení zdravotních 
systémů, zajištění všeobecné zdravotní 
péče, předcházení vzniku přenosných 
nemocí a boj proti nim a pomoci při 
zajišťování léků včetně generických léčiv 
a očkovacích látek cenově dostupných pro 
všechny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 2015 a provádění 
regionálních rámců spolupráce, jako je 
přeshraniční spolupráce a vnější aspekty 
příslušných makroregionálních strategií 
a politik a strategií a politik pro přímořskou 
oblast. Tyto iniciativy představují politické 
rámce pro prohlubování vztahů 
s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi 
na základě zásady vzájemné odpovědnosti, 
sdílené odpovědnosti a dodržování 
závazků.

(18) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 2015 a provádění 
regionálních rámců spolupráce, jako je 
přeshraniční spolupráce a vnější aspekty 
příslušných makroregionálních strategií 
a politik a strategií a politik pro přímořskou 
oblast. Tyto iniciativy představují politické 
rámce pro prohlubování vztahů 
s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi 
na základě zásady vzájemné odpovědnosti, 
sdílené odpovědnosti a dodržování 
závazků. V případě závažného nebo 
trvalého zhoršení demokracie, lidských 
práv nebo právního státu v jedné ze zemí 
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uvedených v příloze I by podpora měla být 
pozastavena.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 2015 a provádění 
regionálních rámců spolupráce, jako je 
přeshraniční spolupráce a vnější aspekty 
příslušných makroregionálních strategií 
a politik a strategií a politik pro přímořskou 
oblast. Tyto iniciativy představují politické 
rámce pro prohlubování vztahů 
s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi 
na základě zásady vzájemné odpovědnosti, 
sdílené odpovědnosti a dodržování
závazků.

(18) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 2015 a provádění 
regionálních rámců spolupráce, jako je 
přeshraniční spolupráce a vnější aspekty 
příslušných makroregionálních strategií 
a politik a strategií a politik pro přímořskou 
oblast. Tyto iniciativy představují 
doplňkovou politiku a politické rámce pro 
prohlubování vztahů s partnerskými 
zeměmi i vztahů mezi nimi na základě 
zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené 
odpovědnosti a dodržování závazků.
Přístup založený na výkonnosti je jedním z 
klíčových zásad evropské politiky 
sousedství.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 

(19) Cílem evropské politiky 
sousedství62 je prohlubování demokracie, 
prosazování lidských práv a dodržování 
zásad právního státu; stabilizace 
sousedních zemí; a zvýšení odolnosti, 
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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.

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; sociální a 
hospodářský rozvoj; boj proti 
nezaměstnanosti mladých lidí, zejména 
žen a mladých absolventů; 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. Financování politiky sousedství je 
klíčovým přínosem pro řešení společných 
výzev, jako je nelegální migrace a boj 
proti globálnímu oteplování, jakož i pro 
zvýšení prosperity, bezpečnosti a stability 
prostřednictvím hospodářského rozvoje 
a lepšího řízení a správy. Je třeba zlepšit 
viditelnost pomoci Unie v oblasti politiky 
sousedství. V rámci politiky sousedství 
Unie spolupracuje s několika 
partnerskými zeměmi sousedství při 
vyjednávání a uzavírání ambiciózních a 
komplexních dohod o volném obchodu. 
Tyto dohody mohou nejen zlepšit přístup 
na trh a podporovat investiční prostředí, 
ale také přispět k dosažení obecných cílů 
politiky sousedství, jako je udržitelný a 
inkluzivní hospodářský a sociální rozvoj, z 
něhož mají prospěch všichni. Občanská 
společnost každé partnerské země a Unie, 
vnitrostátní parlamenty a Evropský 
parlament musí být zapojeny do procesů 
vyjednávání a sledování provádění těchto 
dohod. Toto nařízení by proto mělo 
podporovat vyjednávání o těchto 
dohodách a o řádném provádění 
uzavřených dohod.

__________________ _________________

62 Společné sdělení Evropskému 62 Společné sdělení Evropskému 
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parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Or. fr

Pozměňovací návrh 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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
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
nuceného vysídlení a podpory populací, 
zemí a regionů, které čelí zvýšenému 
migračnímu tlaku. 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. Opatření podle tohoto nařízení by se 
měla také zaměřit na splnění Agendy 2030 
v kontextu evropské politiky sousedství a 
zajištění soudržnosti politik ve prospěch
rozvoje v rámci všech jejich cílů.

__________________ _________________

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
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Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
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; podpora 
kvalitního vzdělávání a odborné přípravy 
a přístupu na osobní úrovni; hospodářský 
a společenský rozvoj; bezpečnost; migrace 
a mobilita, včetně řešení základních příčin 
nelegální migrace a nuceného vysídlení, a 
to i prostřednictvím vzdělání a kulturní 
spolupráce. 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.

_________________ _________________

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Or. en
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Pozměňovací návrh 480
Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
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 
sousedství62 je prohlubování demokracie, 
prosazování lidských práv a dodržování 
zásad právního státu, 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. Klíčovým nástrojem při 
řešení společných výzev je fond 
sousedství.

_________________ _________________

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Marietje Schaake
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
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 podporou politických a 
sociálních reforem a 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.

_________________ _________________

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílem evropské politiky sousedství (19) Cílem evropské politiky sousedství 
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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 
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.

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. Dalším klíčovým problémem je
udržitelnost životního prostředí. 
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.

_________________ _________________

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění modernizované dohody o 
přidružení se zeměmi skupiny afrických, 
karibských a tichomořských států (AKT) a 
umožnit EU a jejím partnerům ze zemí 
AKT, aby vytvořily další pevná 
spojenectví pro klíčové globální výzvy. 
Toto nařízení by mělo zejména podpořit 
pokračování zavedené spolupráce mezi EU 

(20) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění modernizované dohody o 
přidružení se zeměmi skupiny afrických, 
karibských a tichomořských států (AKT) a 
umožnit EU a jejím partnerům ze zemí 
AKT, aby vytvořily další pevná 
spojenectví pro klíčové společné globální 
výzvy. Toto nařízení by mělo zejména 
podpořit pokračování zavedené spolupráce 
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a Africkou unií v souladu se společnou 
strategií EU-Afrika a vycházet z budoucí 
dohody mezi EU a zeměmi AKT po roce 
2020, mimo jiné prostřednictvím 
kontinentálního přístupu k Africe.

mezi EU a Africkou unií v souladu se 
společnou strategií EU-Afrika a vycházet z 
budoucí dohody mezi EU a zeměmi AKT 
po roce 2020, mimo jiné prostřednictvím 
vzájemně prospěšného partnerství 
rovných EU a Afriky.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění modernizované dohody o 
přidružení se zeměmi skupiny afrických, 
karibských a tichomořských států (AKT) a 
umožnit EU a jejím partnerům ze zemí 
AKT, aby vytvořily další pevná spojenectví 
pro klíčové globální výzvy. Toto nařízení 
by mělo zejména podpořit pokračování 
zavedené spolupráce mezi EU a Africkou 
unií v souladu se společnou strategií EU-
Afrika a vycházet z budoucí dohody mezi 
EU a zeměmi AKT po roce 2020, mimo 
jiné prostřednictvím kontinentálního 
přístupu k Africe.

(20) Toto nařízení by mělo podporovat 
provádění modernizované dohody o 
přidružení se zeměmi skupiny afrických, 
karibských a tichomořských států (AKT) a 
umožnit EU a jejím partnerům, aby 
vytvořily další pevná spojenectví pro 
klíčové globální výzvy. Toto nařízení by 
mělo zejména podpořit pokračování 
zavedené spolupráce mezi EU a Africkou 
unií v souladu se společnou strategií EU-
Afrika a vycházet z budoucí dohody mezi 
EU a zeměmi AKT po roce 2020, mimo 
jiné prostřednictvím kontinentálního 
přístupu k Africe.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Toto nařízení by mělo podporovat 
plné a účinné provádění Pekingské akční 



AM\1172161CS.docx 67/161 PE632.090v01-00

CS

platformy a akčního programu 
Mezinárodní konference o populaci a 
rozvoji a výsledků jejich hodnotících 
konferencí a zavazuje se k plnění 
myšlenky sexuálního a reprodukčního 
zdraví a práv. Bude podporovat, chránit a 
naplňovat právo každého jednotlivce mít 
plnou kontrolu nad záležitostmi 
souvisejícími s jeho sexualitou a 
sexuálním a reprodukčním zdravím a 
svobodně a odpovědně o nich rozhodovat, 
bez diskriminace, nátlaku a násilí. Toto 
nařízení bude věnovat zvláštní pozornost 
potřebě všeobecného přístupu ke 
kvalitním a dostupným souhrnným 
informacím o sexuálním a reprodukčním 
zdraví, výchově, včetně komplexní 
sexuální výchovy, a zdravotní péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20b) Toto nařízení by mělo přispět 
rovněž k obchodním aspektům vnějších 
vztahů Unie, jako je uplatňování 
obecných zásad OSN v oblasti podnikání 
a lidských práv a zásad OECD pro 
nadnárodní společnosti, dále spolupráce s 
třetími zeměmi v oblasti povinností 
náležité péče v dodavatelském řetězci, 
například na základě nařízení (EU) 
2017/821, kterým se stanoví povinnosti 
náležité péče v dodavatelském řetězci pro 
unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, 
jejich rud a zlata pocházejících z oblastí 
postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí, dále na základě 
Kimberleyského procesu certifikace pro 
surové diamanty, Dohody o trvalém 
zlepšování pracovních práv a bezpečnosti 
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v továrnách v odvětví konfekční výroby 
oděvů a pleteného zboží v Bangladéši, 
provádění závazků podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
978/20121a (nařízení o systému 
všeobecných celních preferencí), 
spolupráce v rámci iniciativ týkajících se 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT) a iniciativ 
v rámci programu pomoci na podporu 
obchodu (Aid for Trade) s cílem zajistit na 
úrovni Unie soulad a vzájemnou podporu 
mezi obchodní politikou EU a rozvojovými 
cíli a opatřeními;

_________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 
2012 o uplatňování systému všeobecných 
celních preferencí a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 
31.10.2012, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů 
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Tohoto cíle by mělo být dosaženo 
zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi 
nástroji financování vnější činnosti Unie, 
zejména nástroje předvstupní pomoci III63, 
nástroje humanitární pomoci64, rozhodnutí 
o zámořských zemích a územích65, 
evropského nástroje pro jadernou 
bezpečnost jako doplňku nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě Smlouvy 
o Euratomu66, společné zahraniční 

(21) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů 
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Tohoto cíle by mělo být dosaženo 
zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi 
nástroji financování vnější činnosti Unie, 
zejména nástroje předvstupní pomoci III63, 
nástroje humanitární pomoci64, rozhodnutí 
o zámořských zemích a územích65, 
evropského nástroje pro jadernou 
bezpečnost jako doplňku nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě Smlouvy 
o Euratomu66, společné zahraniční 
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a bezpečnostní politiky a nově navrženého 
evropského mírového nástroje67, který je 
financován mimo rozpočet Unie, jakož 
i vytvořením synergií s dalšími politikami 
a programy Unie. To případně zahrnuje 
soudržnost a doplňkovost s makrofinanční 
pomocí. Aby se maximalizoval dopad 
kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by být 
možné na základě tohoto nařízení 
kombinovat financování s jinými programy 
Unie, pokud tyto příspěvky nebudou 
pokrývat stejné náklady.

a bezpečnostní politiky a nově navrženého 
evropského mírového nástroje67, který je 
financován mimo rozpočet Unie, jakož 
i vytvořením synergií s dalšími politikami 
a programy Unie. To případně zahrnuje 
soudržnost a doplňkovost s makrofinanční 
pomocí. Aby se maximalizoval dopad 
kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by toto
nařízení stanovit přísné podmínky pro 
pozastavení pomoci a umožnit kombinovat 
financování s jinými programy Unie, 
pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat 
stejné náklady.

__________________ _________________

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
nástroje předvstupní pomoci (NPP III).

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
nástroje předvstupní pomoci (NPP III).

64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. 
věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. 
věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí 
Rady o přidružení zámořských zemí 
a území k Evropské unii včetně vztahů 
mezi Evropskou unií na jedné straně 
a Grónskem a Dánským královstvím na 
straně druhé („rozhodnutí o přidružení 
zámoří“).

65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí 
Rady o přidružení zámořských zemí 
a území k Evropské unii včetně vztahů 
mezi Evropskou unií na jedné straně 
a Grónskem a Dánským královstvím na 
straně druhé („rozhodnutí o přidružení 
zámoří“).

66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení 
Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě smlouvy 
o Euratomu.

66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení 
Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě smlouvy 
o Euratomu.

67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí 
Rady, kterým se zřizuje evropský mírový 
nástroj, předložený Radě vysokou 
představitelkou Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku.

67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí 
Rady, kterým se zřizuje evropský mírový 
nástroj, předložený Radě vysokou 
představitelkou Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
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Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů 
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Tohoto cíle by mělo být dosaženo 
zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi 
nástroji financování vnější činnosti Unie, 
zejména nástroje předvstupní pomoci III63, 
nástroje humanitární pomoci64, rozhodnutí 
o zámořských zemích a územích65, 
evropského nástroje pro jadernou 
bezpečnost jako doplňku nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě Smlouvy 
o Euratomu66, společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a nově navrženého 
evropského mírového nástroje67, který je 
financován mimo rozpočet Unie, jakož 
i vytvořením synergií s dalšími politikami 
a programy Unie. To případně zahrnuje 
soudržnost a doplňkovost s makrofinanční 
pomocí. Aby se maximalizoval dopad 
kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by být 
možné na základě tohoto nařízení 
kombinovat financování s jinými programy 
Unie, pokud tyto příspěvky nebudou 
pokrývat stejné náklady.

(21) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů 
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Tohoto cíle by mělo být dosaženo 
zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi 
nástroji financování vnější činnosti Unie, 
zejména nástroje předvstupní pomoci III63, 
nástroje humanitární pomoci64, rozhodnutí 
o zámořských zemích a územích65, 
evropského nástroje pro jadernou 
bezpečnost jako doplňku nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě Smlouvy 
o Euratomu66, společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a nově navrženého 
evropského mírového nástroje67, který je 
financován mimo rozpočet Unie, jakož 
i vytvořením synergií s dalšími politikami 
a programy Unie. To případně zahrnuje 
soudržnost a doplňkovost s makrofinanční 
pomocí. Aby se maximalizoval dopad 
kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by toto
nařízení stanovit přísné podmínky pro 
pozastavení pomoci a umožnit kombinovat 
financování s jinými programy Unie, 
pokud tyto příspěvky nebudou pokrývat 
stejné náklady.

__________________ _________________

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
nástroje předvstupní pomoci (NPP III).

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
nástroje předvstupní pomoci (NPP III).

64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. 
věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. 
věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí 
Rady o přidružení zámořských zemí 
a území k Evropské unii včetně vztahů 
mezi Evropskou unií na jedné straně 

65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí 
Rady o přidružení zámořských zemí 
a území k Evropské unii včetně vztahů 
mezi Evropskou unií na jedné straně 
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a Grónskem a Dánským královstvím na 
straně druhé („rozhodnutí o přidružení 
zámoří“).

a Grónskem a Dánským královstvím na 
straně druhé („rozhodnutí o přidružení 
zámoří“).

66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení 
Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě smlouvy 
o Euratomu.

66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení 
Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě smlouvy 
o Euratomu.

67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí 
Rady, kterým se zřizuje evropský mírový 
nástroj, předložený Radě vysokou 
představitelkou Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku.

67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí 
Rady, kterým se zřizuje evropský mírový 
nástroj, předložený Radě vysokou 
představitelkou Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů 
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Tohoto cíle by mělo být dosaženo 
zajištěním soudržnosti a doplňkovosti mezi 
nástroji financování vnější činnosti Unie, 
zejména nástroje předvstupní pomoci III63, 
nástroje humanitární pomoci64, rozhodnutí 
o zámořských zemích a územích65, 
evropského nástroje pro jadernou 
bezpečnost jako doplňku nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě Smlouvy 
o Euratomu66, společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a nově navrženého 
evropského mírového nástroje67, který je 
financován mimo rozpočet Unie, jakož 
i vytvořením synergií s dalšími politikami 
a programy Unie. To případně zahrnuje 
soudržnost a doplňkovost s makrofinanční 
pomocí. Aby se maximalizoval dopad 

(21) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů 
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Tohoto cíle by mělo být dosaženo 
zajištěním soudržnosti, souladu
a doplňkovosti mezi nástroji financování 
vnější činnosti Unie, zejména nástroje 
předvstupní pomoci III63, nástroje 
humanitární pomoci64, rozhodnutí 
o zámořských zemích a územích65, 
evropského nástroje pro jadernou 
bezpečnost jako doplňku nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě Smlouvy 
o Euratomu66, společné zahraniční 
a bezpečnostní politiky a nově navrženého 
evropského mírového nástroje67, který je 
financován mimo rozpočet Unie, jakož 
i vytvořením synergií s dalšími politikami 
a programy Unie a jejích členských států. 
To případně zahrnuje soudržnost 
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kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by být 
možné na základě tohoto nařízení 
kombinovat financování s jinými programy 
Unie, pokud tyto příspěvky nebudou 
pokrývat stejné náklady.

a doplňkovost s makrofinanční pomocí. 
Aby se maximalizoval dopad 
kombinovaných intervencí za účelem 
dosažení společného cíle, mělo by být 
možné na základě tohoto nařízení 
kombinovat financování s jinými programy 
Unie, pokud tyto příspěvky nebudou 
pokrývat stejné náklady.

__________________ _________________

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
nástroje předvstupní pomoci (NPP III).

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
nástroje předvstupní pomoci (NPP III).

64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. 
věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Nařízení Rady (ES) č. 1257/96 ze dne 
20. června 1996 o humanitární pomoci (Úř. 
věst. L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí 
Rady o přidružení zámořských zemí 
a území k Evropské unii včetně vztahů 
mezi Evropskou unií na jedné straně 
a Grónskem a Dánským královstvím na 
straně druhé („rozhodnutí o přidružení 
zámoří“).

65 COM(2018) 461 final. Návrh rozhodnutí 
Rady o přidružení zámořských zemí 
a území k Evropské unii včetně vztahů 
mezi Evropskou unií na jedné straně 
a Grónskem a Dánským královstvím na 
straně druhé („rozhodnutí o přidružení 
zámoří“).

66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení 
Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě smlouvy 
o Euratomu.

66 COM(2018) 462 final. Návrh nařízení 
Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci na základě smlouvy 
o Euratomu.

67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí 
Rady, kterým se zřizuje evropský mírový 
nástroj, předložený Radě vysokou 
představitelkou Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku.

67 C(2018) 3800 final. Návrh rozhodnutí 
Rady, kterým se zřizuje evropský mírový 
nástroj, předložený Radě vysokou 
představitelkou Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Toto nařízení by mělo znovu 
potvrdit jadernou bezpečnost jako 
důležitou součást vnější činnosti EU a 
usnadnit cíle spolupráce uvedené 
v nařízení (EINS neboli evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost). V případě, kdy 
partnerská země trvale nedodržuje 
základní jaderné bezpečnostní standardy, 
jako jsou ustanovení příslušných 
mezinárodních úmluv v rámci 
Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (MAAE), úmluvy z Espoo a 
Aarhuské úmluvy a jejich následných 
změn, Smlouvy o nešíření jaderných 
zbraní a dodatkových protokolů k ní, dále 
závazky týkající se provádění zátěžových 
testů a související opatření a cíle 
spolupráce stanovené v nařízení (EINS), 
by proto měla být pomoc pro dotyčnou 
zemi podle tohoto nařízení přezkoumána a 
mohla by být úplně nebo částečně 
pozastavena.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Toto nařízení by mělo znovu 
potvrdit jadernou bezpečnost jako 
důležitou součást vnější činnosti EU a 
usnadnit cíle spolupráce uvedené v 
nařízení (EINS neboli evropský nástroj 
pro jadernou bezpečnost). V případě, kdy 
partnerská země trvale nedodržuje 
základní jaderné bezpečnostní standardy, 
jako jsou ustanovení příslušných 
mezinárodních úmluv v rámci 
Mezinárodní agentury pro atomovou 
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energii (MAAE), úmluvy z Espoo a 
Aarhuské úmluvy a jejich následných 
změn, Smlouvy o nešíření jaderných 
zbraní a dodatkových protokolů k ní, dále 
závazky týkající se provádění zátěžových 
testů a související opatření a cíle 
spolupráce stanovené v nařízení o EINS, 
by proto měla být pomoc pro dotyčnou 
zemi podle tohoto nařízení přezkoumána a 
mohla by být úplně nebo částečně 
pozastavena.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Financování podle tohoto nařízení 
by se mělo rovněž využít k financování 
opatření v rámci mezinárodního rozměru 
programu Kreativní Evropa, jež by měla
být prováděna v souladu s nařízením o 
Kreativní Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Hlavní přístup k akcím 
financovaných v rámci tohoto nařízení by 
měl být založen na zeměpisných 
programech, aby se maximalizoval dopad 
pomoci Unie a aby se činnost Unie 
přiblížila partnerským zemím a jejich 

(23) Akce financované v rámci tohoto 
nařízení lze rozdělit do zeměpisných a 
tematických programů, aby se 
maximalizoval dopad pomoci Unie a aby 
se činnost Unie přiblížila partnerským 
zemím a jejich obyvatelům, a současně 
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obyvatelům. Tento obecný přístup by měly 
doplňovat tematické programy a případně 
akce rychlé odezvy.

došlo k podpoře tematických priorit, jako 
jsou lidská práva, občanská společnost a 
udržitelnost. Cíle v rámci zeměpisných a 
tematických programů by měly být v 
souladu a vzájemně soudržné a měly by je
doplňovat tematické programy a případně 
akce rychlé odezvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Hlavní přístup k akcím 
financovaných v rámci tohoto nařízení by 
měl být založen na zeměpisných 
programech, aby se maximalizoval dopad 
pomoci Unie a aby se činnost Unie 
přiblížila partnerským zemím a jejich 
obyvatelům. Tento obecný přístup by měly 
doplňovat tematické programy a případně 
akce rychlé odezvy.

(23) Přístup k akcím financovaných v 
rámci tohoto nařízení by měl být založen 
na zeměpisných a tematických programech 
a případně akcích rychlé odezvy. Společné 
vytváření programů kombinující všechny 
prvky by mělo zajistit vzájemnou 
doplňkovost, účinnost a účelnost podpory 
ze strany EU pro partnerské země.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu s konsensem by Unie a 
její členské státy měly zintenzivnit 
společné programování v oblasti rozvojové 
spolupráce s cílem zvýšit kolektivní dopad 
tím, že spojí své zdroje a kapacity. 
Společné programování by mělo být 
založeno na angažovanosti, zapojení a 

(24) V souladu s konsensem by Unie a 
její členské státy měly zintenzivnit 
společné programování v oblasti rozvojové 
spolupráce s cílem zvýšit kolektivní dopad 
tím, že spojí své zdroje a kapacity. 
Společné programování by mělo být 
založeno na politických prioritách, 
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odpovědnosti partnerských zemí. Ve všech 
vhodných případech by se Unie a její 
členské státy měly snažit podporovat 
partnerské země prostřednictvím 
společného provádění.

angažovanosti, zapojení a odpovědnosti 
partnerských zemí. Ve všech vhodných 
případech by se Unie a její členské státy 
měly snažit podporovat partnerské země 
prostřednictvím společného provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu s konsensem by Unie a 
její členské státy měly zintenzivnit 
společné programování v oblasti rozvojové 
spolupráce s cílem zvýšit kolektivní dopad 
tím, že spojí své zdroje a kapacity. 
Společné programování by mělo být 
založeno na angažovanosti, zapojení a 
odpovědnosti partnerských zemí. Ve všech 
vhodných případech by se Unie a její 
členské státy měly snažit podporovat 
partnerské země prostřednictvím 
společného provádění.

(24) V souladu s konsensem by Unie a 
její členské státy měly zintenzivnit 
společné programování v oblasti rozvojové 
spolupráce s cílem zvýšit kolektivní dopad 
tím, že spojí své zdroje a kapacity. 
Společné programování by mělo být 
založeno na angažovanosti, zapojení a 
odpovědnosti partnerských zemí. Ve všech 
vhodných případech by se Unie a její 
členské státy měly snažit podporovat 
partnerské země prostřednictvím 
společných akcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Zatímco demokracie a lidská práva 
včetně rovnosti žen a mužů a posilování 
postavení žen by měly být zohledňovány 
po celou dobu provádění tohoto nařízení, 
pomoc Unie v rámci tematických programů 

(25) Zatímco demokracie a lidská práva 
včetně rovnosti žen a mužů, posilování 
postavení žen, začlenění osob se 
zdravotním postižením a ochrana menšin 
by měly být zohledňovány po celou dobu 
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pro lidská práva a demokracii a organizace 
občanské společnosti by měla mít zvláštní 
doplňující a dodatečnou úlohu, která 
vyplývá z její globální povahy 
a z nezávislosti akcí na souhlasu vlád a 
orgánů veřejné moci dotčených třetích 
zemí.

provádění tohoto nařízení, pomoc Unie v 
rámci tematických programů pro lidská 
práva a demokracii a organizace občanské 
společnosti by měla mít zvláštní doplňující 
a dodatečnou úlohu, která vyplývá z její 
globální povahy a z nezávislosti akcí na 
souhlasu vlád a orgánů veřejné moci 
dotčených třetích zemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 498
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Zatímco demokracie a lidská práva
včetně rovnosti žen a mužů a posilování 
postavení žen by měly být zohledňovány 
po celou dobu provádění tohoto nařízení, 
pomoc Unie v rámci tematických 
programů pro lidská práva a demokracii a 
organizace občanské společnosti by měla 
mít zvláštní doplňující a dodatečnou 
úlohu, která vyplývá z její globální povahy 
a z nezávislosti akcí na souhlasu vlád a 
orgánů veřejné moci dotčených třetích 
zemí.

(25) Podpora a ochrana demokracie a
lidských práv včetně rovnosti žen a mužů,
posilování postavení žen a práv menšin, 
včetně LGBTI osob, by měly být 
zohledňovány po celou dobu provádění 
tohoto nařízení, a to jak jako cíl sám o 
sobě, tak jako součást všech zeměpisných 
programů podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Zatímco demokracie a lidská práva 
včetně rovnosti žen a mužů a posilování 
postavení žen by měly být zohledňovány 

(25) Zatímco demokracie a lidská práva 
včetně rovnosti žen a mužů a posilování 
postavení žen a dívek by měly být 
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po celou dobu provádění tohoto nařízení, 
pomoc Unie v rámci tematických programů 
pro lidská práva a demokracii a organizace 
občanské společnosti by měla mít zvláštní 
doplňující a dodatečnou úlohu, která 
vyplývá z její globální povahy 
a z nezávislosti akcí na souhlasu vlád a 
orgánů veřejné moci dotčených třetích 
zemí.

zohledňovány po celou dobu provádění 
tohoto nařízení, pomoc Unie v rámci 
tematických programů pro lidská práva a 
demokracii a organizace občanské 
společnosti by měla mít zvláštní doplňující 
a dodatečnou úlohu, která vyplývá z její 
globální povahy a z nezávislosti akcí na
souhlasu vlád a orgánů veřejné moci 
dotčených třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Univerzálnost lidských práv 
vyžaduje programový rámec umožňující 
způsoby financování, podle nichž mohou 
být obránci lidských práv, novináři, 
subjekty a organizace občanské 
společnosti financováni přímo a nezávisle 
na vládách, orgánech nebo institucích
třetích zemí. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována zmenšujícímu se prostoru 
občanské společnosti, situacím, v nichž 
jsou ohrožena lidská práva a základní 
svobody, jakož i skupinám a jednotlivcům 
pracujícím pod tlakem, kteří podporují 
lidská práva, demokracii, právní stát, 
odpovědnost, rovnost, svobodu projevu a 
svobodu tisku.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež 
zahrnuje všechny nestátní neziskové 
subjekty, které jsou nestranné 
a nenásilné, a jejichž prostřednictvím se 
občané sdružují, aby sledovali společné 
cíle a ideály, ať již politické, kulturní, 
sociální nebo hospodářské. Působí na 
místní, národní, regionální a mezinárodní 
úrovni a zahrnují formální a neformální 
organizace ve městech i na venkově.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby 
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální nebo 
hospodářské. Působí na místní, národní, 
regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují 
formální a neformální organizace ve 
městech i na venkově.

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální nebo 
hospodářské. Působí na místní, národní, 
regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují 
formální a neformální organizace ve 
městech i na venkově. Toto nařízení 
v souladu s konsensem o rozvoji 
prohloubí partnerství s organizacemi 
občanské společnosti v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje, a bude usilovat o 
vyhrazení prostoru a vytvoření příznivého
prostředí pro činnost těchto organizací
občanské společnosti, tak aby mohly plnit 
své vícečetné úlohy propagátorů
demokracie, právního státu, sociální 
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spravedlnosti a lidských práv, obránců
držitelů práv, obhájců opatření v oblasti 
změny klimatu a ochrany životního 
prostředí, nezávislých zastánců
monitorujících činnosti příslušných 
orgánů a povolávajících tyto orgány 
k odpovědnosti, provádějících subjektů a 
aktérů změn, mj. prostřednictvím 
poskytování informací a zvyšování 
povědomí o rozvojové problematice. Toto 
nařízení podpoří prostor pro občanskou 
společnost a zvýší podporu organizací 
občanské společnosti a pomůže jim 
budovat kapacity s cílem posílit jejich hlas 
v procesu rozvoje a přispět k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje. Toto nařízení by 
mělo rovněž umožnit velmi malým 
organizacím občanské společnosti rychle 
a nebyrokraticky získat menší granty, a to 
zejména v nestabilních a krizových 
situacích a v situacích 
vnitrospolečenského napětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby 
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální nebo 
hospodářské. Působí na místní, národní, 
regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují 
formální a neformální organizace ve 
městech i na venkově.

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby 
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální nebo 
hospodářské. Působí na místní, národní, 
regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují 
formální a neformální organizace ve 
městech i na venkově. Toto nařízení by 
v souladu s konsensem o rozvoji mělo 
prohloubit partnerství s organizacemi 



AM\1172161CS.docx 81/161 PE632.090v01-00

CS

občanské společnosti v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje, a bude usilovat o 
vyhrazení prostoru a vytvoření příznivého 
prostředí pro činnost těchto organizací 
občanské společnosti, tak aby mohly plnit 
své vícečetné úlohy propagátorů 
demokracie, právního státu, sociální 
spravedlnosti a lidských práv, obránců 
držitelů práv, nezávislých zastánců
monitorujících činnosti příslušných 
orgánů a povolávajících tyto orgány 
k odpovědnosti, provádějících subjektů a 
aktérů změn, mj. prostřednictvím
poskytování informací a zvyšování 
povědomí o rozvojové problematice. Toto 
nařízení by mělo podpořit prostor pro 
občanskou společnost a zvýšit podporu
organizací občanské společnosti a pomoci 
jim budovat kapacity s cílem posílit jejich 
hlas v procesu rozvoje a posílit politický, 
sociální, environmentální a hospodářský 
pokrok.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby 
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální nebo 
hospodářské. Působí na místní, národní, 
regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují 
formální a neformální organizace ve 
městech i na venkově.

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby 
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální nebo 
hospodářské. Působí na místní, národní, 
regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují 
formální a neformální organizace ve 
městech i na venkově. Bude důležité se 
ujistit, že partnerské organizace občanské 
společnosti jsou bezúhonné z hlediska
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poctivosti a dodržování lidských práv. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby 
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální nebo 
hospodářské. Působí na místní, národní, 
regionální a mezinárodní úrovni a zahrnují 
formální a neformální organizace ve 
městech i na venkově.

(26) Organizace občanské společnosti 
by měly zahrnovat celou řadu aktérů 
s různými úlohami a mandáty, jež zahrnuje 
všechny nestátní neziskové subjekty, které 
jsou nestranné a nenásilné, a jejichž 
prostřednictvím se občané sdružují, aby 
sledovali společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální, 
environmentální nebo hospodářské. 
Působí na místní, národní, regionální 
a mezinárodní úrovni a zahrnují formální 
a neformální organizace ve městech i na 
venkově.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Unie a její členské státy by měly 
podporovat účast organizací občanské 
společnosti a místních orgánů v 
činnostech, které přispívají k provádění 
cílů udržitelného rozvoje stanovených 
OSN, mj. v oblasti demokracie, právního 
státu, základních svobod a lidských práv, 
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opatření v oblasti klimatu a ochrany 
životního prostředí, sociální spravedlnosti,
a také proto, že poskytují základní sociální 
služby obyvatelům, kteří to nejvíce 
potřebují. Měly by ocenit množství úloh, 
které organizace občanské společnosti 
a místní orgány plní; místní orgány jsou 
těmi, kdo prosazují územní přístup 
v rámci rozvoje, včetně postupů 
decentralizace, účasti, dohledu 
a odpovědnosti. Unie a její členské státy 
by měly podporovat prostor občanské 
společnosti a dále posílit svou podporu 
schopnosti organizací občanské 
společnosti a místních orgánů budovat 
kapacity s cílem posílit jejich vliv 
v procesu udržitelného rozvoje a podpořit 
politický, sociální a hospodářský dialog, 
mimo jiné prostřednictvím programů 
nástrojů pro občanskou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Evropská unie podporuje 
organizace občanské společnosti a jejich 
větší strategické zapojení do všech 
vnějších nástrojů a programů, včetně 
zeměpisných programů a akcí rychlé 
odezvy dle tohoto nařízení, v souladu se 
závěry Rady ze dne 19. června 2017 
„Kořeny demokracie a udržitelný rozvoj: 
spolupráce Evropské unie s občanskou
společností v oblasti vnějších vztahů“.

Or. it
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Odůvodnění

Občanská společnost by se měla více podílet na vnější činnosti Unie, a tudíž i na dosahování 
cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Unie uznává zásadní úlohu 
místních orgánů při provádění Agendy 
pro udržitelný rozvoj 2030 a měla by 
rozšířit svou podporu budování kapacit 
místních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Rada dne 8. prosince 2008 
schválila komplexní přístup k provádění 
rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 
(2000) a č. 1820 (2008) o ženách, míru a 
bezpečnosti ze strany Unie, přičemž 
uznala úzké propojení otázek míru, 
bezpečnosti, rozvoje a rovnosti žen a 
mužů. Unie soustavně požaduje plné 
uplatňování programu pro ženy, mír a 
bezpečnost, který byl stanoven v 
příslušných rezolucích Rady bezpečnosti 
OSN, a to především pokud jde o nutnost 
bojovat proti násilí páchanému na ženách 
během konfliktů a podporovat účast žen 
na budování míru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26c) Globální strategie určila posílení 
míru, předcházení konfliktům a stabilitu 
za klíčové politiky vnější činnosti Unie. S 
přihlédnutím k rostoucí nestabilitě a 
konfliktu v sousedství Unie i mimo něj je 
třeba, aby tyto politiky zdvojnásobily 
příslušné prostředky oproti finančnímu 
výhledu na období 2014–2020. Stejně 
důležité je zachovat a rozšířit oblast 
působnosti politik Unie v této oblasti. Díky 
tomu se provedou příslušné strategie 
Unie, jako je integrovaný přístup EU k 
vnějším konfliktům a krizím, program EU 
pro předcházení násilným konfliktům, 
koncepce posílení kapacit EU pro mediaci 
a dialog, celoevropský strategický rámec
na podporu reformy bezpečnostního 
sektoru, strategie EU proti nedovoleným 
palným, ručním palným a lehkým 
zbraním a střelivu pro ně a koncepce EU 
pro podporu odzbrojení, demobilizace a 
opětovného začlenění (DDR).

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem k významu boje proti (28) Vzhledem k významu boje proti 



PE632.090v01-00 86/161 AM\1172161CS.docx

CS

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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

změně klimatu, ochrany životního 
prostředí a boje proti ztrátám přírodních 
zdrojů v souladu se závazky Unie k 
provádění Pařížské dohody, Úmluvy o 
biologické rozmanitosti 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. 
Očekává se, že akce podle tohoto nařízení 
přispějí 50 % svého celkového finančního 
krytí k cílům v oblasti klimatu a životního 
prostředí a podpoří opatření s jasnými a 
identifikovatelnými vedlejšími přínosy 
různých odvětví. Relevantní akce budou 
identifikovány během provádění tohoto 
nařízení a celkový příspěvek na základě 
tohoto nařízení by měl být součástí 
příslušných hodnocení a postupů 
přezkumu. Obecně by měly být všechny 
akce a výdaje Unie v souladu s cíli 
Pařížské dohody a nepřispívat ke
zhoršování životního prostředí. Zvláštní 
důraz by se měl klást na podporu 
přizpůsobení se změně klimatu v chudých 
a vysoce zranitelných zemích. 
Financování opatření v oblasti změny 
klimatu prostřednictvím tohoto nařízení 
přispěje ke splnění závazku rozvinutých 
zemí zajistit od roku 2020 každoročně 100 
miliard USD na řešení potřeb rozvojových 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 

(28) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu, ochrany životního 
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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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

prostředí a boje proti ztrátě biologické 
rozmanitosti v souladu se závazky Unie k 
provádění Pařížské dohody, Úmluvy o 
biologické rozmanitosti a cílů udržitelného 
rozvoje OSN by mělo toto nařízení přispět 
k začlenění opatření v oblasti klimatu a 
životního prostředí do politik Unie a k 
dosažení celkového cíle 50 % výdajů v 
rámci rozpočtu EU na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle 
tohoto nařízení přispějí 50 % svého 
celkového finančního krytí k cílům v 
oblasti klimatu a životního prostředí. To 
zahrnuje i cíl 10 % určených biologické 
rozmanitosti. 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 podporovat dodržování Pařížské 
dohody a úmluv z Ria. Akce a opatření 
přispívající k dosažení cíle týkajícího se 
klimatu a životního prostředí zohlední 
vztah mezi klimatem, mírem a 
bezpečností, posílením postavení žen a 
bojem proti chudobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

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 

(28) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu a ztrátě biologické 
rozmanitosti a ochrany životního prostředí 
v souladu se závazky Unie k provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN a Úmluvy o biologické 
rozmanitosti by mělo toto nařízení přispět 
k začlenění opatření v oblasti klimatu a 
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klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto 
nařízení přispějí 25 % svého celkového 
finančního krytí k cílům v oblasti klimatu. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

životního prostředí do politik Unie a k 
dosažení celkového cíle 45 % výdajů v 
rámci rozpočtu EU na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle 
tohoto nařízení přispějí 50 % svého 
celkového finančního krytí k cílům v 
oblasti klimatu a v oblasti životního 
prostředí. Relevantní akce budou 
identifikovány během provádění tohoto 
nařízení a celkový příspěvek na základě 
tohoto nařízení by měl být součástí 
příslušných hodnocení a postupů 
přezkumu. Obecně by měla být veškerá 
činnost a výdaje Unie v souladu s cíli 
Pařížské dohody a s cíli udržitelného 
rozvoje a neměla by přispívat ke 
zhoršování životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

(28) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu, ochrany životního 
prostředí a boje proti ztrátám přírodních 
zdrojů v souladu se závazky Unie k 
provádění Pařížské dohody, Úmluvy o 
biologické rozmanitosti a cílů udržitelného 
rozvoje OSN by mělo toto nařízení přispět 
k začlenění opatření v oblasti klimatu a 
životního prostředí do politik Unie a k 
dosažení celkového cíle 35 % výdajů v 
rámci rozpočtu EU na podporu cílů v 
oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle 
tohoto nařízení přispějí 35 % svého 
celkového finančního krytí k cílům v 
oblasti klimatu. Relevantní akce budou 
identifikovány během provádění tohoto 
nařízení a celkový příspěvek na základě 
tohoto nařízení by měl být součástí 
příslušných hodnocení a postupů 
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přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Louis Michel

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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

(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 40 % výdajů 
v rámci rozpočtu EU na podporu cílů 
v oblasti klimatu. Očekává se, že akce 
podle tohoto nařízení přispějí 40 % svého 
celkového finančního krytí k cílům 
v oblasti klimatu. Relevantní akce budou 
identifikovány během uplatňování 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 podporovat dodržování Pařížské 
dohody.

Or. fr

Pozměňovací návrh 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(28) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu, která se stala skutečnou 
celosvětovou hrozbou, v souladu se 
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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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

(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 50 % výdajů v rámci 
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu a životního prostředí. Očekává se, 
že akce podle tohoto nařízení přispějí 50 %
svého celkového finančního krytí k cílům v 
oblasti klimatu a životního prostředí. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 518
Thierry Cornillet

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. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

(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 50 % výdajů v rámci 
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto 
nařízení přispějí 50 % svého celkového 
finančního krytí k cílům v oblasti klimatu. 
Relevantní akce budou identifikovány 
během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Marietje Schaake

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. 
Relevantní akce budou identifikovány 

(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 30 % výdajů v rámci 
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto 
nařízení přispějí 30 % svého celkového 
finančního krytí k cílům v oblasti klimatu. 
Relevantní akce budou identifikovány 
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během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

během provádění tohoto nařízení a celkový 
příspěvek na základě tohoto nařízení by 
měl být součástí příslušných hodnocení a 
postupů přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Informační a komunikační 
technologie (IKT) a služby jsou 
prokázanými faktory umožňujícími 
udržitelný rozvoj a inkluzivní růst. Mohou 
být klíčem ke zlepšení života občanů i v 
nejchudších zemích, zejména posílením 
postavení žen a dívek, zlepšením 
demokratické správy a transparentnosti a 
posílením produktivity a vytváření 
pracovních míst. Možnost připojení a 
finanční dostupnost přesto zůstávají 
problémem jak mezi jednotlivými regiony, 
tak v jejich rámci, neboť existují velké 
rozdíly mezi zeměmi s vysokým a nižším 
příjmem a mezi městy a venkovskými 
oblastmi; toto nařízení by mělo EU 
pomoci dále začleňovat digitalizaci do 
rozvojových politik EU, jak již se již 
plánuje v rámci strategie 
„Digital4Development“, kterou je nutné 
aktualizovat pro období po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Potřeba zajištění potravin a výživy 
pro rostoucí světovou populaci bude 
muset hledat řešení v udržitelném 
zemědělství a potravinových systémech, 
včetně udržitelného rybolovu, které budou 
muset zároveň brát ohled na životní 
prostředí. Toto nařízení by mělo 
podporovat udržitelné zemědělství, 
udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji, jako je voda, půda a lesy. Očekává 
se, že akce podle tohoto nařízení přispějí 
10 % svého celkového finančního krytí na 
zajištění potravin a výživy prostřednictvím 
zvýšení podpory drobným zemědělcům a 
agroekologickým postupům.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Vzhledem k významu řešení 
problematiky vzdělání a kultury v souladu 
s Agendou udržitelného rozvoje 2030 a 
strategií EU pro mezinárodní kulturní 
vztahy by toto nařízení mělo přispět k 
zajištění inkluzivního vzdělávání 
rovnocenné kvality, podporovat příležitosti 
pro celoživotní učení pro všechny a 
zlepšovat mezinárodní kulturní vztahy s 
ohledem na úlohu EU jako globálního 
aktéra.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Elly Schlein, Norbert Neuser
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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 efektivněji. Toto nařízení by mělo 
přispívat ke koordinovanějšímu, 
komplexnějšímu a strukturovanějšímu 
přístupu, maximalizovat synergie 
a uplatňovat potřebné aktivační prvky.

(29) Je nezbytné posílit spolupráci v 
oblasti migrace s partnerskými zeměmi a 
využít výhod řízené, bezpečné a 
odpovědné migrace v souladu s Agendou
2030 a účinně řešit nelegální migraci, 
především vytvořením bezpečných a 
legálních cest. Taková spolupráce by měla 
přispět k zajištění přístupu k mezinárodní 
ochraně, řešení základních příčin
násilného vysídlování, obchodování s 
lidmi a převaděčství migrantů k činnostem 
v oblasti bezpečného, důstojného a 
udržitelného navracení, zpětného přebírání 
a opětovného začlenění, a to na základě 
vzájemné odpovědnosti a plného 
dodržování humanitárních závazků 
a závazků v oblasti lidských práv. Toto 
nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu 
a strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a pozitivní dopad 
migrace a mobility na rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(29) Spolupráce v oblasti migrace s 
partnerskými zeměmi by se měla opírat o 
globální pakt o bezpečné, řízené a legální
migraci a o globální pakt o uprchlících a
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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 efektivněji. Toto nařízení by mělo 
přispívat ke koordinovanějšímu, 
komplexnějšímu a strukturovanějšímu 
přístupu, maximalizovat synergie 
a uplatňovat potřebné aktivační prvky.

měla by rozvojovým zemím umožnit využít 
výhod řádně řízené legální migrace a 
účinně řešit základní příčiny násilného
vysídlování obyvatelstva a zmírnit zátěž 
rozvojových zemí, které z celosvětového 
hlediska hostí největší počet uprchlíků. 
Mělo by to přispět k zajištění přístupu k 
mezinárodní ochraně a případně k úsilí o 
opětovné začlenění po návratu způsobem, 
který zohledňuje situaci konfliktu, aby se 
zabránilo negativním dopadům na 
dynamiku konfliktu. Spolupráce by měla 
přispět k usnadnění bezpečné a legální 
migrace a zapojení diaspory, finančních
zprostředkovatelů a programů, což zvýší
dopad převodů peněz na rozvoj. Tato 
spolupráce by měla vycházet ze vzájemné 
odpovědnosti a plného dodržování 
humanitárních závazků a závazků v oblasti 
lidských práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Marietje Schaake

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 

(29) Spolupráce s partnerskými zeměmi 
v oblasti migrace může vést k vzájemně 
prospěšným tokům legální migrace a 
účinně řešit nelegální migraci. Taková 
spolupráce by měla přispět k zajištění 
přístupu k mezinárodní ochraně, řešení 
základních příčin násilného vysídlování, 
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 
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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 efektivněji. Toto nařízení by mělo 
přispívat ke koordinovanějšímu, 
komplexnějšímu a strukturovanějšímu 
přístupu, maximalizovat synergie a 
uplatňovat potřebné aktivační prvky.

dodržování práv a hodnot Unie i 
mezinárodních a evropských norem a 
závazků v humanitární oblasti a v oblasti 
lidských práv. Základní příčiny nelegální 
migrace ve velké míře odpovídají 
stávajícím cílům rozvojové spolupráce, 
jako je boj proti chudobě a nerovnostem a 
podpora práv a svobod. Soudržnost mezi 
migrační politikou a politikami rozvojové 
spolupráce proto může přispět ke 
spolupráci v oblasti migrace s 
partnerskými zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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,
účinně řešit nelegální migraci a co nejdříve 
zastavit tok legální nebo nelegální 
migrace do zemí Evropské unie. 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 
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efektivněji. Toto nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a 
strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a uplatňovat 
potřebné aktivační prvky.

k zajištění toho, aby rozvojová pomoc 
pomáhala partnerským zemím řídit migraci 
efektivněji. Toto nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a 
strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a uplatňovat 
potřebné aktivační prvky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

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

(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 opětovného začlenění 
navrácených migrantů, 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 
efektivněji. Toto nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a 
strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a uplatňovat 
potřebné aktivační prvky.



PE632.090v01-00 98/161 AM\1172161CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Louis Michel

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 nově se objevující výzvy nebo 
nové potřeby nebo podstatné zvýšení 
oficiální rozvojové pomoci v jiných 
oblastech, by mělo být 10 % finančního 
krytí přiděleno na řešení základních příčin 
nelegální migrace a násilného vysídlování, 
aby se usnadnila bezpečná, organizovaná 
a legální migrace a provádění odpovědné 
a dobře řízené migrační politiky, zejména 
s ohledem na ochranu práv uprchlíků 
a migrantů v rámci cílů tohoto nařízení a 
odliv mozků. Toto nařízení by mělo rovněž 
napomáhat hostitelským komunitám při 
poskytování konkrétní podpory 
vysídleným osobám, zejména poskytování 
přístupu k základním službám 
a příležitostem k obstarání živobytí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 529
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.

dotčeny nepředvídané okolnosti týkající se 
vznikajících výzev nebo nových potřeb, 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. Toto nařízení by mělo 
rovněž napomáhat hostitelským 
komunitám při poskytování základních 
služeb migrantům a vysídleným osobám. 
Tato podpora by měla být zajištěna 
usnadněním partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a určením 
nejvhodnějších partnerů, včetně 
organizací občanské společnosti. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována přístupu 
k vzdělání pro děti uprchlíků.

Or. it

Odůvodnění

Partnerství veřejného a soukromého sektoru jsou účinným způsobem poskytování základních 
služeb. Zásadní význam má zajištění přístupu dětí uprchlíků ke vzdělání.

Pozměňovací návrh 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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 nelegální migrace 
a násilného vysídlování, na pomoc 
hostitelským komunitám při poskytování 
konkrétní podpory vysídleným osobám, 
zejména poskytování přístupu 
k základním službám a příležitostem 
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k obstarání živobytí, a na podporu posílené 
angažovanosti za účelem usnadnění 
bezpečné, řádné, legální a odpovědné 
migrace a provádění plánovaných a dobře 
řízených migračních politik a správy 
migrace, včetně ochrany práv uprchlíků 
a migrantů v rámci cílů tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 nelegální migrace 
a násilného vysídlování a na podporu 
správy a řízení migrace, včetně ochrany 
práv uprchlíků a migrantů v rámci cílů 
tohoto nařízení. Jedním z nejúčinnějších 
způsobů, jak udržet místní obyvatelstvo ve 
svých zemích, které je nuceno opustit 
hlavně z hospodářských důvodů, je 
poskytovat rozvojovou pomoc zaměřenou 
na hlavní příčiny těchto migrací, 
především ekonomických a sociálních.

Or. fr

Pozměňovací návrh 532
Elly Schlein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
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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 bez ohledu 
na nově se objevující výzvy nebo nové 
potřeby, by mělo být 10 % finančního krytí 
přiděleno na usnadnění bezpečné, řízené, 
legální a odpovědné migrace, na řešení 
základních příčin násilného vysídlování a 
provádění plánovaných a dobře řízených 
migračních politik a správy migrace, 
včetně ochrany práv uprchlíků a migrantů 
v rámci cílů tohoto nařízení a zřizování 
legálních a bezpečných cest pro migraci 
Toto nařízení by mělo rovněž napomáhat 
hostitelským komunitám při poskytování 
konkrétní podpory vysídleným osobám.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 a politiku rozvoje. Za tímto 
účelem a v zájmu maximalizace přínosu 
migrace pro rozvoj by mělo být
maximálně 5 % finančního krytí přiděleno 
na řešení základních příčin násilného
vysídlování a na podporu rozvoje 
bezpečných a legálních cest pro migraci a 
na podporu řízení migrace, včetně ochrany 
práv uprchlíků a migrantů v rámci cílů 
tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 534
Marietje Schaake

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 doplňovat 
migrační politiku EU, protože její cíle 
zahrnují vymýcení chudoby a udržitelný 
hospodářský, sociální a environmentální 
rozvoj. Maximálně 10 % finančního krytí 
dle tohoto nařízení může být použito na
podporu správy a řízení migrace, 
především ochranu práv uprchlíků a 
migrantů na základě mezinárodních a 
evropských norem a závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Budování kapacit na podporu 
rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje by 
mělo být využíváno pouze ve výjimečných 
případech, kdy cíle nařízení nelze splnit 
jinými činnostmi v oblasti rozvojové 
spolupráce. Podpora subjektů 
bezpečnostního sektoru v třetích zemích, s 
výjimkou vojenských subjektů, za účelem 
předcházení konfliktům, řešení krizí či 
stabilizace má zásadní význam pro 
zajištění vhodných podmínek pro 
vymýcení chudoby a rozvoj. Řádná správa 
věcí veřejných a účinná demokratická 
kontrola a civilní dohled nad 
bezpečnostním systémem, jakož 
i dodržování lidských práv a zásad 
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právního státu jsou nezbytnými 
předpoklady dobře fungujícího státu za 
jakýchkoli okolností a měly by být 
prosazovány prostřednictvím podpory 
rozsáhlejší reformy bezpečnostního 
sektoru poskytované třetím zemím.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Na toto nařízení by se měla 
vztahovat horizontální finanční pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Tato pravidla 
jsou stanovena ve finančním nařízení a 
určují zejména postup pro sestavování a 
plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen, 
nepřímého plnění, finanční pomoci, 
rozpočtové podpory, svěřenských fondů, 
finančních nástrojů a rozpočtových záruk 
a stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají také 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu v 
členských státech a ve třetích zemích, 
protože dodržování zásad právního státu je 
nezbytným předpokladem pro řádné 
finanční řízení a účinné financování z 
prostředků EU.

(31) Na toto nařízení by se měla 
vztahovat horizontální finanční pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Tato pravidla 
jsou stanovena ve finančním nařízení a 
určují zejména postup pro sestavování a 
plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen, 
nepřímého plnění, finanční pomoci, 
rozpočtové podpory a rozpočtových záruk 
a stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají také 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu v 
členských státech a ve třetích zemích, 
protože dodržování zásad právního státu je 
nezbytným předpokladem pro řádné 
finanční řízení a účinné financování z 
prostředků EU.

Or. en
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Odůvodnění

Problém nedostatku parlamentní kontroly svěřeneckých fondů a parlamentního dohledu nad 
nimi nebyl v minulosti řešen. Svěřenské fondy jako finanční nástroj nesplňují kritéria 
transparentnosti a parlamentní kontroly/dohledu. 

Pozměňovací návrh 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Na toto nařízení by se měla
vztahovat horizontální finanční pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Tato pravidla 
jsou stanovena ve finančním nařízení a 
určují zejména postup pro sestavování a 
plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen, 
nepřímého plnění, finanční pomoci, 
rozpočtové podpory, svěřenských fondů, 
finančních nástrojů a rozpočtových záruk a 
stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se týkají také 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde o 
dodržování zásad právního státu v 
členských státech a ve třetích zemích, 
protože dodržování zásad právního státu je 
nezbytným předpokladem pro řádné 
finanční řízení a účinné financování z 
prostředků EU.

(31) Na toto nařízení by se měla 
vztahovat horizontální finanční pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Tato pravidla 
jsou stanovena ve finančním nařízení a 
určují zejména postup pro sestavování a 
plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen, 
nepřímého plnění, finanční pomoci, 
rozpočtové podpory, finančních nástrojů a 
rozpočtových záruk a stanoví kontroly 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se týkají také ochrany rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků, pokud 
jde o dodržování zásad právního státu v 
členských státech a ve třetích zemích, 
protože dodržování zásad právního státu je 
nezbytným předpokladem pro řádné 
finanční řízení a účinné financování z 
prostředků EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Marietje Schaake

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

(31a) Vzhledem k širokému rozsahu
působnosti a povaze tohoto nařízení a za 
účelem zajištění soudržnosti zásad, cílů a 
výdajů podle tohoto nařízení i jiných 
nástrojů financování vnější činnosti, jako 
je nařízení NPP III, by měla být za vedení, 
koordinaci a řízení politik, programů, cílů 
a činností podle tohoto nařízení za účelem 
zajištění souladu, účinnosti, 
transparentnosti a odpovědnosti 
financování vnější činnosti EU odpovědná 
horizontální řídicí skupina tvořená 
zástupci příslušných oddělení Komise a 
ESVČ, které by předsedala vysoká
představitelka nebo její zástupce.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Formy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, při zohlednění zejména nákladů 
na kontroly, administrativní zátěže 
a očekávaného rizika nesouladu. To by 
mělo zahrnovat zvážení používání 
jednorázových částek, paušálních sazeb 
a jednotkových nákladů, jakož 
i financování nesouvisejícího s náklady 
podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(32) Formy financování a způsoby 
uplatňování podle tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě potřeb partnerů, 
jejich preferencí a specifického kontextu,
jejich relevance, udržitelnosti a schopnosti 
dodržovat zásady účinnosti rozvoje,
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, při zohlednění zejména nákladů 
na kontroly, administrativní zátěže 
a očekávaného rizika nesouladu. To by 
mělo zahrnovat zvážení používání 
jednorázových částek, paušálních sazeb 
a jednotkových nákladů, jakož 
i financování nesouvisejícího s náklady 
podle čl. 125 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/10461a (dále jen „finanční 
nařízení“). Podle tohoto nařízení by měla 
být posílena a podpořena úloha Evropské 
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nadace pro demokracii jakožto nadace 
pověřené prostřednictvím evropských 
orgánů podporou demokracie, občanské 
společnosti a lidských práv po celém světě. 
Evropská nadace pro demokracii by měla 
získat flexibilitu z hlediska administrativy
a z finančního hlediska by měla mít
možnost vyplácet cílené granty subjektům 
občanské společnosti v rámci evropského
sousedství, které se zasazují o provádění 
evropské politiky sousedství, zejména 
pokud jde o rozvoj demokracie, lidských 
práv, svobodných voleb a právního státu, 
jak je uvedeno v článku 17/18 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Formy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, při zohlednění zejména nákladů 
na kontroly, administrativní zátěže 
a očekávaného rizika nesouladu. To by 
mělo zahrnovat zvážení používání 
jednorázových částek, paušálních sazeb 
a jednotkových nákladů, jakož 
i financování nesouvisejícího s náklady 
podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

(32) Formy financování a způsoby 
provádění podle tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout stanovených cílů a 
odpovídajících akcí, reálnosti, 
schopnosti přinášet výsledky a situace 
dotyčné partnerské země nebo organizace, 
při zohlednění zejména nákladů na 
kontroly, administrativní zátěže 
a očekávaného rizika nesouladu. To by 
mělo zahrnovat zvážení používání 
jednorázových částek, paušálních sazeb 
a jednotkových nákladů, jakož 
i financování nesouvisejícího s náklady 
podle čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
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Charles Tannock, Eleni Theocharous
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Nový Evropský fond pro udržitelný 
rozvoj plus (dále jen „EFSD+“) založený 
na jeho předchůdci, EFSD70, by měl tvořit 
integrovaný finanční balíček, který 
poskytuje finanční kapacitu ve formě 
grantů, rozpočtových záruk a finančních 
nástrojů po celém světě. EFDS+ by měl 
podporovat plán vnějších investic 
a spojovat operace kombinování zdrojů 
a rozpočtových záruk kryté zárukou pro 
vnější činnost, včetně těch, které kryjí 
rizika vlády spojená s úvěrovými 
operacemi dříve prováděnými podle 
vnějšího úvěrového mandátu Evropské 
investiční banky. Evropská investiční 
banka s ohledem na její úlohu podle smluv 
a její zkušenosti za poslední desetiletí 
v podpoře politik Unie by měla zůstat 
přirozeným partnerem Komise pro 
provádění operací v rámci záruky pro 
vnější činnost.

(33) Nový Evropský fond pro udržitelný 
rozvoj plus (dále jen „EFSD+“) založený 
na jeho předchůdci, EFSD70, by měl tvořit 
integrovaný finanční balíček, který 
poskytuje finanční kapacitu ve formě 
grantů, rozpočtových záruk a finančních 
nástrojů po celém světě. EFDS+ by měl 
podporovat plán vnějších investic 
a spojovat operace kombinování zdrojů 
a rozpočtových záruk kryté zárukou pro 
vnější činnost, včetně těch, které kryjí 
rizika vlády spojená s úvěrovými 
operacemi dříve prováděnými podle 
vnějšího úvěrového mandátu Evropské 
investiční banky. Evropská investiční 
banka s ohledem na její úlohu podle smluv 
a její zkušenosti za poslední desetiletí 
v podpoře politik Unie by měla zůstat 
přirozeným partnerem Komise pro 
provádění operací v rámci záruky pro 
vnější činnost a bude nadále zajišťovat
roli v rámci financování vnější činnosti 
EU prostřednictvím obnoveného vnějšího 
úvěrového mandátu EIB plus (ELM+).

_________________ _________________

70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1601 ze dne 26. září 2017 
o zřízení Evropského fondu pro udržitelný 
rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního 
fondu EFSD.

70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1601 ze dne 26. září 2017 
o zřízení Evropského fondu pro udržitelný 
rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního 
fondu EFSD.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Nový Evropský fond pro udržitelný 
rozvoj plus (dále jen „EFSD+“) založený 
na jeho předchůdci, EFSD70, by měl tvořit 
integrovaný finanční balíček, který 
poskytuje finanční kapacitu ve formě 
grantů, rozpočtových záruk a finančních 
nástrojů po celém světě. EFDS+ by měl 
podporovat plán vnějších investic 
a spojovat operace kombinování zdrojů 
a rozpočtových záruk kryté zárukou pro 
vnější činnost, včetně těch, které kryjí 
rizika vlády spojená s úvěrovými 
operacemi dříve prováděnými podle 
vnějšího úvěrového mandátu Evropské 
investiční banky. Evropská investiční 
banka s ohledem na její úlohu podle smluv 
a její zkušenosti za poslední desetiletí 
v podpoře politik Unie by měla zůstat 
přirozeným partnerem Komise pro 
provádění operací v rámci záruky pro 
vnější činnost.

(Netýká se českého znění.)

_________________ _________________

70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1601 ze dne 26. září 2017 
o zřízení Evropského fondu pro udržitelný 
rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního 
fondu EFSD.

Or. en

Odůvodnění

Nevíme, zda byl fond EFSD úspěšný a zda dosáhl všech cílů, o něž Parlament usiloval, 
protože jeho provádění začalo teprve před nedávnem.

Pozměňovací návrh 543
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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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 
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.

(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 
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. EFSD+ by měl 
podporovat zisková/nezisková partnerství 
jako prostředek k nasměrování potenciálu 
soukromého sektoru a investic do 
udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby. 
Ve všech fázích projektu, včetně 
provádění, by mělo být podporováno 
strategické zapojení organizací občanské 
společnosti. Jako prostředek setkávání 
mezi podniky a organizacemi občanské 
společnosti by měly fungovat delegace 
Unie na národní úrovni, neboť 
spolupráce mezi těmito dvěma sektory
může mít zásadní význam pro nalezení 
řešení na míru zaměřených na podporu 
hospodářského a sociálního rozvoje 
společenství, tvorbu pracovních míst, 
důstojné práce a nových obchodních
příležitostí pro sociální podniky, 
mikropodniky a malé a střední podniky.
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. it
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Odůvodnění

Spolupráce s občanskou společností a zapojení nevládních organizací do všech fází projektů 
je zásadní pro dosažení hospodářských a sociálních cílů.

Pozměňovací návrh 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
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.

(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 
a sociálního rozvoje, a podpora 
socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, podporu 
mírumilovných, spravedlivých a 
inkluzivních společností, udržitelný a 
inkluzivní růst, boj proti změně klimatu 
prostřednictvím zmírňování a 
přizpůsobení a zhoršování životního 
prostředí, vytváření důstojných pracovních 
míst, hospodářské příležitosti, dovednosti a 
podnikání, socioekonomická odvětví, 
družstva, mikropodniky a malé a střední 
podniky, čímž dojde k řešení konkrétních 
socioekonomických základních příčin 
násilného 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. 
Investice by se měly opírat o analýzu 
konfliktů, zaměřit se na základní příčiny 
konfliktů, křehkost a nestabilitu pomocí 
maximalizace potenciálu pro podporu 
míru a minimalizace rizik zhoršení 
konfliktů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 
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.

(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, kulturní a sociálního 
rozvoje, a podpora socioekonomické 
odolnosti v partnerských zemích se 
zvláštním zaměřením na vymýcení 
chudoby, podpora inkluzivního a 
spravedlivého kvalitního vzdělávání, 
posílení vzdělávacích a kulturních 
struktur, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

orientačními programovými dokumenty by 
cílem EFSD+ měla být podpora investic 
jako prostředku, který přispěje k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím 
udržitelného a inkluzivního hospodářského 
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, industrializaci, 
socioekonomická odvětví, mikropodniky 
a malé a střední podniky, jakož i řešení 
konkrétních socioekonomických 
základních příčin nelegální migrace 
a násilného vysídlování, a posilování 
právního státu a lidských práv. 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. fr

Pozměňovací návrh 547
Marietje Schaake

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 
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 

(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 
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 
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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 podnikání, socioekonomická odvětví, 
mikropodniky a malé a střední podniky a 
demokracii, lidská práva a právní stát, 
přičemž nedostatek výše uvedených 
faktorů často představuje 
socioekonomické základní příčiny
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Patrizia Toia

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 způsobem, který povede 
k optimalizaci přínosu soukromého 
financování pro místní udržitelný rozvoj. 
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.
EFSD+ by měl za účelem maximalizace 
svého příspěvku k Agendě 2030 vytvořit 
nové investiční okno zaměřené na lidský 
rozvoj, které se přiřadí k pěti oknům, jež 
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byla definována v rámci jeho předchůdce.

Or. it

Odůvodnění

Do EFDS+ musí být – jako nové investiční okno – vzhledem ke svému významu přidán lidský 
rozvoj, který se týká zejména základních služeb souvisejících se zdravím, vzděláváním a 
kulturou.

Pozměňovací návrh 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 způsobem, který povede 
k optimalizaci přínosu soukromého 
financování pro místní udržitelný rozvoj. 
Zapojení soukromého sektoru do unijní 
spolupráce s partnerskými zeměmi 
prostřednictvím EFSD+ by mělo přinášet 
měřitelné a dodatečné dopady na rozvoj,
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 „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
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Pozměňovací návrh 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Záruka pro vnější činnost by měla 
být zřízena na základě stávající záruky 
EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. 
Záruka pro vnější činnost by měla 
podporovat operace EFSD+ kryté 
rozpočtovými zárukami, makrofinanční 
pomoc a úvěry poskytované třetím zemím 
na základě rozhodnutí Rady 
77/270/Euratom71. Tyto operace by měly 
být podporovány z prostředků v rámci 
tohoto nařízení, jakož i z prostředků v 
rámci nařízení (EU) č..../... (NPP III) a 
nařízení (EU) č..../... (EINS), jež by se 
měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv a 
závazků vyplývajících z úvěrů v rámci 
makrofinanční pomoci a úvěrů třetím 
zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení 
o evropském nástroji pro jadernou 
bezpečnost. Při financování operací 
EFSD+ by měly být upřednostněny 
operace, které mají velký dopad na 
vytváření pracovních míst a jejichž poměr 
nákladů a přínosů přispívá k udržitelnosti 
investic. Operace podporované zárukou pro 
vnější činnost by měly být případně
doprovázeny důkladným předběžným 
hodnocením environmentálních, finančních 
a sociálních aspektů v souladu s požadavky 
na zlepšování právní úpravy. Záruka pro 
vnější činnost by neměla sloužit k 
poskytování základních veřejných služeb, 
kteréžto je i nadále odpovědností vlády.

(36) Záruka pro vnější činnost by měla 
být zřízena na základě stávající záruky 
EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. 
Záruka pro vnější činnost by měla 
podporovat operace EFSD+ kryté 
rozpočtovými zárukami, makrofinanční 
pomoc a úvěry poskytované třetím zemím 
na základě rozhodnutí Rady 
77/270/Euratom71. Tyto operace by měly 
být podporovány z prostředků v rámci 
tohoto nařízení, jakož i z prostředků
v rámci nařízení (EU) č…/... (NPP III) 
a nařízení (EU) č…/... (EINS), jež by se 
měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv 
a závazků vyplývajících z úvěrů v rámci 
makrofinanční pomoci a úvěrů třetím 
zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení 
o evropském nástroji pro jadernou 
bezpečnost. Při financování operací 
EFSD+ by měly být upřednostněny 
operace, které mají velký dopad na 
vytváření pracovních míst a živobytí 
a jejichž poměr nákladů a přínosů přispívá 
k udržitelnosti investic a které poskytují 
nejvyšší záruky udržitelnosti 
a dlouhodobého dopadu na rozvoj v celém 
rozsahu místní odpovědnosti. Operace 
podporované zárukou pro vnější činnost by 
měly být doprovázeny důkladným 
předběžným hodnocením 
environmentálních, finančních a sociálních 
aspektů, včetně dopadu na lidská práva 
a živobytí dotčených společenství 
a dopadu na nerovnosti a určení způsobů 
řešení těchto nerovností v souladu 
s požadavky na zlepšování právní úpravy 
a při náležitém zohlednění zásady 
svobodného a předchozího 
informovaného souhlasu dotčených 
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společenství v souvislosti s investicemi 
souvisejícími s půdou. Záruka pro vnější 
činnost by neměla sloužit k privatizaci 
nebo podkopávání poskytování základních 
veřejných služeb, kteréžto je i nadále 
odpovědností vlády.

_________________ _________________

71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze 
dne 29. března 1977, kterým se Komise 
zmocňuje k tomu, aby za Euratom 
sjednávala půjčky za účelem přispění na 
financování jaderných elektráren (Úř. věst. 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze 
dne 29. března 1977, kterým se Komise 
zmocňuje k tomu, aby za Euratom 
sjednávala půjčky za účelem přispění na 
financování jaderných elektráren (Úř. věst. 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Záruka pro vnější činnost by měla 
být zřízena na základě stávající záruky 
EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. 
Záruka pro vnější činnost by měla 
podporovat operace EFSD+ kryté 
rozpočtovými zárukami, makrofinanční 
pomoc a úvěry poskytované třetím zemím 
na základě rozhodnutí Rady 
77/270/Euratom71. Tyto operace by měly 
být podporovány z prostředků v rámci 
tohoto nařízení, jakož i z prostředků v 
rámci nařízení (EU) č..../... (NPP III) a 
nařízení (EU) č..../... (EINS), jež by se 
měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv a 
závazků vyplývajících z úvěrů v rámci 
makrofinanční pomoci a úvěrů třetím 
zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení 
o evropském nástroji pro jadernou 
bezpečnost. Při financování operací 
EFSD+ by měly být upřednostněny 
operace, které mají velký dopad na 
vytváření pracovních míst a jejichž poměr 

(36) Záruka pro vnější činnost by měla 
být zřízena na základě stávající záruky 
EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. 
Záruka pro vnější činnost by měla 
podporovat operace EFSD+ kryté 
rozpočtovými zárukami, makrofinanční 
pomoc a úvěry poskytované třetím zemím 
na základě rozhodnutí Rady 
77/270/Euratom71. Tyto operace by měly 
být podporovány z prostředků v rámci 
tohoto nařízení, jakož i z prostředků 
v rámci nařízení (EU) č…/... (NPP III) 
a nařízení (EU) č…/... (EINS), jež by se 
měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv 
a závazků vyplývajících z úvěrů v rámci 
makrofinanční pomoci a úvěrů třetím 
zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení 
o evropském nástroji pro jadernou 
bezpečnost. Při financování operací 
EFSD+ by měly být upřednostněny 
operace, které mají velký dopad na 
vytváření důstojných pracovních míst 
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nákladů a přínosů přispívá k udržitelnosti 
investic. Operace podporované zárukou pro 
vnější činnost by měly být případně 
doprovázeny důkladným předběžným 
hodnocením environmentálních, finančních 
a sociálních aspektů v souladu s požadavky 
na zlepšování právní úpravy. Záruka pro 
vnější činnost by neměla sloužit k 
poskytování základních veřejných služeb, 
kteréžto je i nadále odpovědností vlády.

a živobytí a jejichž poměr nákladů 
a přínosů přispívá k udržitelnosti investic. 
Operace podporované zárukou pro vnější 
činnost by měly být případně doprovázeny 
důkladným předběžným hodnocením 
environmentálních, finančních a sociálních 
aspektů, včetně dopadu na lidská práva 
a živobytí dotčených společenství a 
v souladu s požadavky na zlepšování 
právní úpravy a při náležitém zohlednění 
zásady svobodného a předchozího 
informovaného souhlasu dotčených 
společenství v souvislosti s investicemi 
souvisejícími s půdou. Posouzení dopadů 
ex-post by měla měřit dopady operací
EFSD+ na rozvoj. Záruka pro vnější 
činnost by neměla sloužit k poskytování 
základních veřejných služeb, kteréžto je i 
nadále odpovědností vlády.

_________________ _________________

71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze 
dne 29. března 1977, kterým se Komise 
zmocňuje k tomu, aby za Euratom 
sjednávala půjčky za účelem přispění na 
financování jaderných elektráren (Úř. věst. 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze 
dne 29. března 1977, kterým se Komise 
zmocňuje k tomu, aby za Euratom 
sjednávala půjčky za účelem přispění na 
financování jaderných elektráren (Úř. věst. 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Záruka pro vnější činnost by měla 
být zřízena na základě stávající záruky 
EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. 
Záruka pro vnější činnost by měla 
podporovat operace EFSD+ kryté 
rozpočtovými zárukami, makrofinanční 
pomoc a úvěry poskytované třetím zemím 
na základě rozhodnutí Rady 

(36) Záruka pro vnější činnost by měla 
být zřízena na základě stávající záruky 
EFSD a Záručního fondu pro vnější vztahy. 
Záruka pro vnější činnost by měla 
podporovat operace EFSD+ kryté 
rozpočtovými zárukami, makrofinanční 
pomoc a úvěry poskytované třetím zemím 
na základě rozhodnutí Rady 
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77/270/Euratom71. Tyto operace by měly 
být podporovány z prostředků v rámci 
tohoto nařízení, jakož i z prostředků v 
rámci nařízení (EU) č..../... (NPP III) a 
nařízení (EU) č..../... (EINS), jež by se 
měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv a 
závazků vyplývajících z úvěrů v rámci 
makrofinanční pomoci a úvěrů třetím 
zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení 
o evropském nástroji pro jadernou 
bezpečnost. Při financování operací 
EFSD+ by měly být upřednostněny 
operace, které mají velký dopad na 
vytváření pracovních míst a jejichž poměr 
nákladů a přínosů přispívá k udržitelnosti 
investic. Operace podporované zárukou pro 
vnější činnost by měly být případně 
doprovázeny důkladným předběžným 
hodnocením environmentálních, finančních 
a sociálních aspektů v souladu s požadavky 
na zlepšování právní úpravy. Záruka pro 
vnější činnost by neměla sloužit k 
poskytování základních veřejných služeb, 
kteréžto je i nadále odpovědností vlády.

77/270/Euratom71. Tyto operace by měly 
být podporovány z prostředků v rámci 
tohoto nařízení, jakož i z prostředků v 
rámci nařízení (EU) č..../... (NPP III) a 
nařízení (EU) č..../... (EINS), jež by se 
měly vztahovat rovněž na tvorbu rezerv a 
závazků vyplývajících z úvěrů v rámci 
makrofinanční pomoci a úvěrů třetím 
zemím uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení 
o evropském nástroji pro jadernou 
bezpečnost. Při financování operací 
EFSD+ by měly být upřednostněny 
operace, které mají velký dopad na 
vytváření pracovních míst a jejichž poměr 
nákladů a přínosů přispívá k udržitelnosti 
investic. Operace podporované zárukou pro 
vnější činnost by měly být případně 
doprovázeny důkladným předběžným 
hodnocením environmentálních, finančních 
a sociálních aspektů v souladu s požadavky 
na zlepšování právní úpravy. Záruka pro 
vnější činnost by neměla sloužit k sloužit k 
privatizaci nebo podkopávání poskytování 
veřejných služeb, kteréžto je i nadále 
odpovědností vlády.

_________________ _________________

71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze 
dne 29. března 1977, kterým se Komise 
zmocňuje k tomu, aby za Euratom 
sjednávala půjčky za účelem přispění na 
financování jaderných elektráren (Úř. věst. 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rozhodnutí Rady 77/270/Euratom ze 
dne 29. března 1977, kterým se Komise 
zmocňuje k tomu, aby za Euratom 
sjednávala půjčky za účelem přispění na 
financování jaderných elektráren (Úř. věst. 
L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Za účelem splnění politických 
závazků Unie týkajících se opatření v 
oblasti změny klimatu, obnovitelných 
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zdrojů energie a účinného využívání 
zdrojů by mělo být minimálně 50 % 
prostředků přidělených v rámci záruky 
určeno na investice související s těmito 
odvětvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a migrační krize a jejích
základních příčin. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na nové potřeby ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na nepředvídané
potřeby a na základě úspěšných zkušeností 
Evropského rozvojového fondu (ERF), 
měla by určitá částka zůstat nepřidělena 
jako rezerva pro nově se objevující výzvy 
a priority. Měla by být uvolněna v souladu 
s postupy stanovenými v tomto nařízení.

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a základních příčin migrace, jako 
je chudoba a nerovnost. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na potřeby, které nejsou zahrnuty v cílech 
dle tohoto nařízení ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na potřeby, na 
které se toto nařízení nevztahuje, a na 
základě úspěšných zkušeností Evropského 
rozvojového fondu (ERF), měla by určitá 
předem stanovená částka zůstat 
nepřidělena jako rezerva pro nově se 
objevující výzvy a priority. Měla by být 
uvolněna v souladu s postupy stanovenými 
v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Elly Schlein, Norbert Neuser
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a migrační krize a jejích
základních příčin. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na nové potřeby ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na nepředvídané 
potřeby a na základě úspěšných zkušeností 
Evropského rozvojového fondu (ERF), 
měla by určitá částka zůstat nepřidělena 
jako rezerva pro nově se objevující výzvy 
a priority. Měla by být uvolněna v souladu 
s postupy stanovenými v tomto nařízení.

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a dopadu rostoucího počtu 
vysídlených osob na celém světě zejména 
na rozvojové země. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na nové potřeby ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na nepředvídané 
potřeby a na základě úspěšných zkušeností 
Evropského rozvojového fondu (ERF), 
měla by určitá částka zůstat nepřidělena 
jako rezerva pro nově se objevující výzvy 
a priority. Měla by být uvolněna v souladu 
s postupy stanovenými v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
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oceánů a migrační krize a jejích
základních příčin. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na nové potřeby ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na nepředvídané 
potřeby a na základě úspěšných zkušeností 
Evropského rozvojového fondu (ERF), 
měla by určitá částka zůstat nepřidělena 
jako rezerva pro nově se objevující výzvy 
a priority. Měla by být uvolněna v souladu 
s postupy stanovenými v tomto nařízení.

oceánů a důsledkům velkého počtu lidí 
postižených globálním vysídlením. Sladění 
zásady předvídatelnosti s nutností rychle 
reagovat na nové potřeby ve svém 
důsledku znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na nepředvídané 
potřeby a na základě zkušeností 
Evropského rozvojového fondu (ERF), 
měla by určitá částka zůstat nepřidělena 
jako rezerva pro nově se objevující výzvy 
a priority. Měla by být uvolněna v souladu 
s postupy stanovenými v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a migrační krize a jejích základních 
příčin. Sladění zásady předvídatelnosti s 
nutností rychle reagovat na nové potřeby 
ve svém důsledku znamená přizpůsobení 
finančního provádění programů. Aby se 
zvýšila schopnost EU reagovat na 
nepředvídané potřeby a na základě 
úspěšných zkušeností Evropského 
rozvojového fondu (ERF), měla by určitá 
částka zůstat nepřidělena jako rezerva pro 
nově se objevující výzvy a priority. Měla 
by být uvolněna v souladu s postupy 
stanovenými v tomto nařízení.

(39) Vzhledem k cílovým zeměpisným 
oblastem jsou vnější činnosti často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a migrační krize a jejích základních 
příčin. Sladění zásady předvídatelnosti s 
nutností rychle reagovat na nové potřeby 
ve svém důsledku znamená přizpůsobení 
finančního provádění programů. Aby se 
zvýšila schopnost EU reagovat na 
nepředvídané potřeby a na základě 
úspěšných zkušeností Evropského 
rozvojového fondu (ERF), měla by určitá 
částka zůstat nepřidělena jako rezerva pro 
nově se objevující výzvy a priority. Měla 
by být uvolněna v souladu s postupy 
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stanovenými v tomto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Opatření v oblasti boje proti 
terorismu, organizované trestné činnosti, 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a 
budování vojenských kapacit vojenských 
aktérů ve třetích zemích, jako je budování 
kapacity na podporu bezpečnosti a rozvoje
(CBSD), je třeba naplánovat a provádět za 
přísného dodržování mezinárodního 
humanitárního práva a mezinárodního 
práva v oblasti lidských práv, aby se 
zabránilo porušování těchto povinností a 
újmě z hlediska bezpečnosti a pověsti Unie 
jako důvěryhodného prosazovatele 
mezinárodního práva a mezinárodního 
systému založeného na pravidlech. U výše 
uvedených akcí je nezbytné rozsáhle a 
systematicky využívat stávající 
„Operational Human Rights Guidance 
for EU external cooperation actions 
addressing Terrorism, Organised Crime 
and Cybersecurity. Integrating the Rights-
Based Approach“ (Operativní pokyny 
týkající se lidských práv pro akce EU v 
oblasti vnější spolupráce zaměřené na 
terorismus, organizovaný zločin a 
kybernetickou bezpečnost. Začlenění 
přístupu založeného na právech). Tyto 
pokyny jsou obzvlášť důležité, pokud jde o 
předcházení mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení a o 
právo na řádný proces včetně presumpce 
neviny, právo na spravedlivý proces a 
práva na obhajobu. Opatření v uvedených 
oblastech politiky musí být rovněž 
doprovázena příslušnými postupy 
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posouzení, monitorování a hodnocení
rizika. Je nezbytné pečlivě sledovat 
provádění opatření a podávat o nich 
pravidelné a veřejné zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Aby se posílila odpovědnost 
partnerských zemí za jejich rozvojové 
procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla 
by Unie v příslušných případech 
upřednostňovat využívání vlastních 
institucí, systémů a postupů partnerských 
zemí, a to u všech aspektů projektového 
cyklu spolupráce.

(42) Aby se posílila odpovědnost 
partnerských zemí za jejich rozvojové 
procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla 
by Unie v příslušných případech 
upřednostňovat využívání vlastních 
institucí, systémů a postupů partnerských 
zemí, a to u všech aspektů projektového 
cyklu spolupráce. EU by měla také zajistit 
proškolení v otázce postupu podávání 
žádostí o finanční prostředky EU pro 
úředníky místních orgánů a organizace 
občanské společnosti s cílem pomoci jim 
zvýšit způsobilost a účinnost jejich 
projektů. Tyto programy by se měly 
provádět v dotyčných zemích a měly by být
k dispozici v jazyce země s cílem doplnit 
všechny již zavedené programy dálkového 
odborné přípravy, aby bylo možné zajistit 
cílenou odbornou přípravu reagující na 
potřeby dané země.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Aby se posílila odpovědnost 
partnerských zemí za jejich rozvojové 
procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla 
by Unie v příslušných případech 
upřednostňovat využívání vlastních 
institucí, systémů a postupů partnerských 
zemí, a to u všech aspektů projektového 
cyklu spolupráce.

(42) Aby se posílila demokratická 
odpovědnost partnerských zemí za jejich 
rozvojové procesy a udržitelnost vnější 
pomoci, měla by Unie v příslušných 
případech upřednostňovat využívání 
vlastních institucí, zdrojů, systémů 
a postupů partnerských zemí, a to u všech 
aspektů projektového cyklu spolupráce, při 
současném zajištění místních zdrojů 
a know-how a plného zapojení místních 
orgánů veřejné správy a občanské 
společnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 561
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Aby se posílila odpovědnost 
partnerských zemí za jejich rozvojové 
procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla 
by Unie v příslušných případech 
upřednostňovat využívání vlastních 
institucí, systémů a postupů partnerských 
zemí, a to u všech aspektů projektového 
cyklu spolupráce.

(42) Aby se posílila odpovědnost 
partnerských zemí za jejich rozvojové 
procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla 
by Unie v příslušných případech 
upřednostňovat využívání vlastních 
institucí, pokud to bude za přítomnosti 
demokratických institucí, systémů 
a postupů partnerských zemí, a to u všech 
aspektů projektového cyklu spolupráce.

Or. it

Odůvodnění

Mělo by být podporováno využívání institucí, pokud se přitom dodržují zásady právního státu.

Pozměňovací návrh 562
Marietje Schaake

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Aby se posílila odpovědnost 
partnerských zemí za jejich rozvojové 
procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla 
by Unie v příslušných případech 
upřednostňovat využívání vlastních 
institucí, systémů a postupů partnerských 
zemí, a to u všech aspektů projektového 
cyklu spolupráce.

(42) Aby se posílila odpovědnost 
partnerských zemí za jejich rozvojové 
procesy a udržitelnost vnější pomoci, měla 
by Unie v příslušných případech, a je-li to 
možné, upřednostňovat využívání vlastních 
demokratických institucí, odpovědných 
systémů a postupů partnerských zemí, a to 
u všech aspektů projektového cyklu 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Eduard Kukan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Odkazy na nástroje Unie v článku 9 
rozhodnutí Rady 2010/427/EU79, které se 
nahrazují tímto nařízením, by se měly 
považovat za odkazy na toto nařízení 
a Komise by měla zajistit, aby bylo toto 
nařízení prováděno v souladu s úlohou 
ESVČ, jak je stanoveno v uvedeném 
rozhodnutí.

(48) Odkazy na nástroje Unie v článku 9 
rozhodnutí Rady 2010/427/EU79, které se 
nahrazují tímto nařízením, by se měly 
považovat za odkazy na toto nařízení 
a Komise by měla zajistit, aby bylo toto 
nařízení prováděno v souladu s úlohou a 
pravomocemi ESVČ, jak je stanoveno 
v uvedeném rozhodnutí.

_________________ _________________

79 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 
26. července 2010 o organizaci a fungování 
Evropské služby pro vnější činnost (Úř. 
věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

79 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 
26. července 2010 o organizaci a fungování 
Evropské služby pro vnější činnost (Úř. 
věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Odkazy na nástroje Unie
v článku 9 rozhodnutí Rady 
2010/427/EU79, které se nahrazují tímto 
nařízením, by se měly považovat za odkazy 
na toto nařízení a Komise by měla zajistit, 
aby bylo toto nařízení prováděno 
v souladu s úlohou ESVČ, jak je 
stanoveno v uvedeném rozhodnutí.

(48) Vysoká představitelka Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
(dále jen „vysoká představitelka“) by měla
zajišťovat celkovou politickou koordinaci 
vnější činnosti Unie, a zajišťovat tak 
jednotu, soulad a účinnost vnější činnosti 
Unie, zejména prostřednictvím tohoto 
nařízení.

_________________

79 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 
26. července 2010 o organizaci 
a fungování Evropské služby pro vnější 
činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále zřizuje Evropský fond pro udržitelný 
rozvoj plus (dále jen „EFSD+“) a záruku 
pro vnější činnost.

Dále zřizuje Evropský fond pro udržitelný 
rozvoj plus (dále jen „EFSD+“), záruku pro 
vnější činnost a obnovený vnější úvěrový 
mandát plus (ELM+).

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) „programovým rámcem“ se 
rozumí tematické nebo zeměpisné rámce, 
jejichž prostřednictvím jsou cíle politiky 
převáděny z politického rámce do 
(víceletých) programů. Programový rámec 
mohou tvořit strategie pro jednotlivé země
nebo více zemí či regionální a 
transregionální strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „programem pro zemi“ se rozumí 
orientační program vztahující se na jednu 
zemi;

1) „strategií pro zemi“ se rozumí 
orientační strategie vztahující se na jednu 
zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „programem pro více zemí“ se 
rozumí orientační program vztahující se na 
více než jednu zemi;

2) „strategií pro více zemí“ se rozumí 
orientační strategie vztahující se na více 
než jednu zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Marietje Schaake
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „regionálním programem“ se 
rozumí orientační program pro více zemí, 
který se vztahuje na více než jednu třetí 
zemi ze stejné zeměpisné oblasti uvedené v 
čl. 4 odst. 2;

4) „regionální strategií“ se rozumí 
orientační strategie pro více zemí, která se 
vztahuje na více než jednu třetí zemi ze 
stejné zeměpisné oblasti uvedené v čl. 4 
odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „transregionálním programem“ se 
rozumí orientační program pro více zemí, 
který se vztahuje na více než jednu třetí 
zemi z různých oblastí uvedených v čl. 4 
odst. 2 tohoto nařízení;

5) „transregionální strategií“ se 
rozumí orientační strategie pro více zemí, 
která se vztahuje na více než jednu třetí 
zemi z různých oblastí uvedených v čl. 4 
odst. 2 tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „transregionálním programem“ se 
rozumí orientační program pro více zemí, 
který se vztahuje na více než jednu třetí 
zemi z různých oblastí uvedených v čl. 4 
odst. 2 tohoto nařízení;

5) „transregionální strategií“ se 
rozumí orientační strategie pro více zemí, 
která se vztahuje na více než jednu třetí 
zemi z různých oblastí uvedených v čl. 4 
odst. 2 tohoto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „občanskou společností“ se 
rozumí všechny typy jednotlivců nebo 
skupin, které jsou nezávislé na státu, 
včetně nevládních organizací, univerzit, 
soukromého sektoru, odborových 
organizací a obránců lidských práv, jak je 
definováno v deklaraci OSN o právech a 
odpovědnosti osob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 573
Eduard Kukan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „přispěvatelem“ se rozumí členský 
stát, mezinárodní finanční instituce nebo 
veřejnoprávní instituce členského státu, 
veřejný orgán nebo jiné subjekty 
přispívající v hotovosti nebo ve formě 
záruk do společného rezervního fondu.

8) „přispěvatelem“ se rozumí členský 
stát, mezinárodní finanční instituce nebo 
veřejnoprávní instituce členského státu, 
veřejný orgán nebo jiné veřejné nebo 
soukromé subjekty přispívající v hotovosti 
nebo ve formě záruk do společného 
rezervního fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Eduard Kukan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „adicionalitou“ se rozumí zásada
zajišťující, aby záruka pro vnější činnost 
přispívala k udržitelnému rozvoji 
prostřednictvím operací, které by bez 
záruky nebylo možné provést nebo které 
dosáhly pozitivních výsledků nad rámec 
toho, co by mohlo být dosaženo bez ní. 
Adicionalitou se rovněž rozumí zapojení 
finančních prostředků ze soukromého 
sektoru a řešení selhání trhu nebo 
nepříznivých investičních situací, stejně 
jako zlepšení kvality, udržitelnosti, dopadu 
nebo rozsahu investice. Tato zásada také 
zajišťuje, aby operace záruky pro vnější 
činnost nenahrazovaly podporu členského 
státu, ze soukromých prostředků nebo z 
jiného unijního či mezinárodního
finančního zásahu a zabránily vytěsnění
jiných veřejných nebo soukromých 
investic. Projekty podporované zárukou 
mají obvykle vyšší rizikový profil než 
portfolio investic podporovaných 
způsobilými partnerskými stranami v 
rámci jejich obvyklé investiční politiky bez 
záruky pro vnější činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „adicionalitou“ se rozumí zásada 
zajišťující, aby podpora ze záruky EFSD+ 
nebyla zaměřena na nahrazení podpory z 
členského státu, ze soukromých 
prostředků nebo z jiného unijního 
finančního zásahu a aby byla zaměřena 
na řešení selhání trhu a zabránění 
vytěsnění jiných veřejných nebo 
soukromých investic;
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Or. en

Pozměňovací návrh 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) „chudobou“ se rozumí všechny 
oblasti, ve kterých se lidé obou pohlaví 
nacházejí ve špatných životních 
podmínkách a je na ně nahlíženo jako na 
osoby, jež jsou v různých společnostech a 
místních souvislostech diskvalifikováni. 
Hlavní aspekty chudoby zahrnují 
ekonomické, lidské, politické, sociálně 
kulturní a ochranné schopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b) „vnímavostí k otázce rovnosti 
mužů a žen“ se rozumí jednání s cílem 
porozumět a brát v úvahu společenské a 
kulturní faktory spojené s vyloučením a 
diskriminací na základě pohlaví v 
nejrůznějších sférách veřejného a 
soukromého života;

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c) „organizacemi občanské 
společnosti“ se rozumí veškeré nestátní, 
neziskové, nestranné a nenásilné 
struktury, prostřednictvím nichž lidé 
sledují společné cíle a ideály, ať již 
politické, kulturní, sociální, nebo 
ekonomické. Působí na místní, celostátní, 
regionální i mezinárodní úrovni a 
zahrnují městské i venkovské, formální i
neformální organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8d) „vnímavostí vůči konfliktům“ se 
rozumí jednání s vědomím, že každá 
iniciativa v prostředí postiženém
konfliktem bude tímto konfliktem 
ovlivněna a že toto vzájemné působení 
bude mít důsledky, které mohou mít 
pozitivní i negativní účinky. Vnímavostí 
vůči konfliktům se rozumí zajištění toho, 
aby se akce EU (politické, týkající se 
politik, vnější pomoc) co nejvíce vyhnuly 
negativnímu dopadu a maximalizovaly 
pozitivní dopad na dynamiku konfliktu a 
tím přispěly k předcházení konfliktům, 
strukturální stabilitě a budování míru.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8e) „adicionalitou“ se v rámci 
kontextu EFSD+ rozumí zásada 
zajišťující, aby podpora nebyla zaměřena 
na nahrazení podpory z členského státu, 
ze soukromých prostředků nebo z jiného 
unijního finančního zásahu a aby byla 
zaměřena na řešení selhání trhu a 
zabránění vytěsnění jiných veřejných 
nebo soukromých investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Jean-Luc Schaffhauser

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 
podporovat členské státy při jejich 
činnostech na celém světě za účelem 
plnění cílů a uplatňování zásad 
obsažených v Chartě Organizace 
spojených národů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

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

Unie stanovených v čl. 3 odst. 5 a článcích 
8 a 21 Smlouvy o Evropské unii a v článku 
11 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
při respektování politického rámce pro 
rozvojovou spolupráci EU stanoveného v 
článku 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Hlavním cílem tohoto 
nařízení je dosažení cílů Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030 a provádění 
Pařížské dohody o změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Marietje Schaake

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 
poskytnout finanční rámec umožňující 
prosazovat a podporovat hodnoty a zájmy 
Unie na celém světě v souladu s cíli a
zásadami vnější činnosti Unie
stanovenými v čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 
21 Smlouvy o Evropské unii včetně 
dodržování základních práv a zásad, jakož 
i ochrany a prosazování lidských práv, 
demokracie a právního státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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 

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

a zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii, jakož i článcích 207, 208 a 
212 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 585
Eduard Kukan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Financování podle tohoto nařízení 
musí být v souladu s hodnotami a 
zásadami Unie a se závazky Unie 
vyplývajícími z mezinárodního práva s 
přihlédnutím k příslušným politikám a 
postojům Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) rozvíjet zvláštní posílené vztahy se 
zeměmi východního a jižního sousedství 
Unie založené na spolupráci, míru 
a bezpečnosti, vzájemné odpovědnosti 
a sdílené oddanosti všeobecně platným 
hodnotám demokracie, právního státu 
a dodržování lidských práv a sociálně-
ekonomické integrace, ochraně životního 
prostředí a opatření v oblasti klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat a posilovat dialog a 
spolupráci se třetími zeměmi a regiony v 
sousedství, v subsaharské Africe, Asii a 
Tichomoří a v Americe a Karibiku;

a) podporovat a posilovat dialog a 
spolupráci se třetími zeměmi a regiony v 
sousedství, v subsaharské Africe, Asii a 
Tichomoří a v Americe a Karibiku s cílem 
dosáhnout environmentálně udržitelného 
rozvoje, vymýtit chudobu a bojovat proti 
nerovnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat a posilovat dialog a 
spolupráci se třetími zeměmi a regiony v 
sousedství, v subsaharské Africe, Asii a 
Tichomoří a v Americe a Karibiku;

a) podporovat a posilovat dialog a 
spolupráci a umožňovat sociální a 
hospodářský rozvoj a podporovat lidská 
práva, demokracii a právní stát ve třetích 
zemích a regionech v sousedství, v 
subsaharské Africe, Asii a Tichomoří a v 
Americe a Karibiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) snížit a výhledově i vymýtit
chudobu, především v nejméně 
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rozvinutých zemích; splnit mezinárodní 
závazky a cíle, k nimž se Unie zavázala, 
zejména v rámci Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje 
a Pařížské dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) usilovat o vymýcení chudoby, 
zejména v nejméně rozvinutých zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat a
podporovat demokracii, právní stát a
lidská práva, podporovat organizace 
občanské společnosti, stabilitu a mír a řešit 
další globální výzvy včetně migrace 
a mobility;

b) na globální úrovni upevňovat 
stabilitu a mír a řešit další globální výzvy, 
v souladu se zásadou nevměšování
obsaženou v článku 2 Charty Organizace 
spojených národů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 592
Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
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Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat 
a podporovat demokracii, právní stát 
a lidská práva, podporovat organizace 
občanské společnosti, stabilitu a mír a řešit 
další globální výzvy včetně migrace 
a mobility;

b) na globální úrovni podporovat 
organizace občanské společnosti a místní 
orgány, stabilitu a mír, předcházet 
konfliktům a prosazovat spravedlivé 
a inkluzivní společnosti a řešit další 
globální a regionální výzvy, stejně jako 
potřeby a výzvy v oblasti zahraniční 
politiky, jak jsou stanoveny v příloze III;

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně migrace a mobility;

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát, lidská 
práva a rovnost žen a mužů, podporovat 
organizace občanské společnosti, včetně 
organizací hájících práva žen a 
multilateralismus, budovat mír, 
předcházet konfliktům a prosazovat 
spravedlivé a inkluzivní společnosti a řešit 
další globální výzvy včetně boje proti 
změně klimatu a zhoršování životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat a b) na globální, regionální, vnitrostátní 
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podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně migrace a mobility;

i bilaterální úrovni upevňovat, prosazovat, 
chránit a podporovat demokracii, právní 
stát a lidská práva a podporovat organizace 
občanské společnosti, v případě nutnosti i 
bez předchozího souhlasu vlád nebo 
veřejných orgánů, s cílem podporovat 
multilateralismus, mezinárodní 
spravedlnost a odpovědnost, stabilitu a mír 
a řešit další globální výzvy včetně změny 
klimatu a zužujícího se prostoru pro 
občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Eduard Kukan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně migrace a mobility;

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti a místní orgány, předcházet 
konfliktům a podporovat stabilitu a mír a 
řešit další globální a regionální výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – píms. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně migrace a mobility;

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně migrace a mobility, 
podporovat udržitelný hospodářský a 
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sociální rozvoj, který bude inkluzivní a ku 
prospěchu všem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 597
Renaud Muselier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně migrace a mobility;

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti a rozvoj kapacit místních a 
regionálních orgánů, stabilitu a mír a řešit 
další globální výzvy včetně migrace 
a mobility;

Or. fr

Pozměňovací návrh 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně migrace a mobility;

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát a lidská 
práva, podporovat organizace občanské 
společnosti, stabilitu a mír a řešit další 
globální výzvy včetně usnadnění řádné a 
bezpečné migrace a mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) snížit a výhledově i vymýtit 
chudobu, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích; splnit mezinárodní závazky a cíle, 
k nimž se Unie zavázala, zejména cíle
Agendy 2030, cíle udržitelného rozvoje a 
cíle Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Kati Piri

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporovat ochranu a plnění práv 
žen a dívek, včetně hospodářských, 
pracovních a sociálních práv, podporovat
sexuální a reprodukční zdraví a 
související práva, včetně komplexní 
sexuální výchovy; a uznávat a oceňovat 
neplacenou péči a domácí práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prosazovat lidská práva, 
demokracii, řádnou správou a právní stát, 
a to i v těch nejtěžších podmínkách a 
v naléhavých situacích v partnerství 
s občanskou společností, včetně obránců 
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lidských práv na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajišťovat rozvojovou spolupráci s 
partnerskými zeměmi za účelem dosažení 
udržitelného rozvoje, vymýcení chudoby a 
boje proti nerovnostem, jak je zdůrazněno 
v cílech udržitelného rozvoje a Agendě 
2030,

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Eleni Theocharous

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti a potřeby; a priority v oblasti 
zahraniční politiky.

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
jak přírodní, tak způsobené člověkem,
nestabilitu, porušování lidských práv a
konflikt; problémy odolnosti a propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti a 
potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti a potřeby; a priority v oblasti 
zahraniční politiky. 

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti a potřeby; a priority v oblasti 
zahraniční politiky. 

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti a potřeby; a priority v oblasti 
zahraniční politiky. 

c) rychle reagovat na: krizové situace, 
nestabilitu a konflikt; problémy odolnosti a
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Mechanismus rychlé reakce musí být jasně spojen s mimořádnými a výjimečnými situacemi a 
propojen s mimořádnými událostmi a konflikty. Přidaný pojem „potřeby a priority v oblasti 
zahraniční politiky“ je vágní a rozšiřuje oblast působnosti tohoto mechanismu na téměř 
každou situaci, která se týká zájmu EU, což by vedlo k tomu, že by byl mechanismus 
použitelný téměř ve všech situacích.

Pozměňovací návrh 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat kvalitní a inkluzivní 
vzdělávání jako klíčový prostředek pro 
rozvoj a cíle mezinárodní spolupráce 
snižováním nerovnosti a chudoby, 
umožňující lidem žít zdravějším a 
udržitelnějším způsobem a podporující 
toleranci a vědomosti s cílem vybudovat 
mírumilovnější společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat udržitelný rozvoj 
rozvojových zemí z hospodářského, 
sociálního a environmentálního hlediska 
s cílem odstranit chudobu a snížit 
nerovnosti v souladu s cíli OSN pro 
udržitelný rozvoj.

Or. it
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Odůvodnění

Cíle udržitelného rozvoje musí být uvedeny mezi konkrétními cíli.

Pozměňovací návrh 609
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Usilovat o odstranění chudoby, zejména v 
nejméně rozvinutých zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Urmas Paet

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zajišťovat rozvojovou spolupráci s 
partnerskými zeměmi za účelem dosažení 
udržitelného rozvoje zdůrazněného v 
cílech udržitelného rozvoje a Agendě 
2030, bojovat proti nerovnostem a vymýtit
chudobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Urmas Paet

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Nejméně 20 % oficiální rozvojové 
pomoci financované podle tohoto nařízení 
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by mělo být ve všech programech, 
geografických i tematických, každoročně 
a po celou dobu trvání jejich činnosti 
účelové vázáno na sociální začleňování 
a lidský rozvoj, aby bylo možné podpořit 
a rozšířit poskytování základních 
sociálních služeb, jako je zdravotnictví 
včetně výživy, vzdělávání a sociální 
ochrana, zejména nejvíce 
marginalizovaným skupinám, s důrazem 
na ženy a děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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 95 % výdajů v rámci 
tohoto nařízení musí splňovat kritéria 
oficiální rozvojové pomoci stanovená 
Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj. Toto nařízení přispěje k dosažení 
kolektivního cíle, tj. poskytnout 0,20 % 
hrubého národního důchodu Unie 
nejméně rozvinutým zemím a 0,7 % 
hrubého národního důchodu Unie jako 
oficiální rozvojovou pomoc v časovém 
rámci Agendy 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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

Pozměňovací návrh 614
Eduard Kukan

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 90 % výdajů v rámci 
tohoto nařízení musí splňovat kritéria 
oficiální rozvojové pomoci stanovená 
Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Jean-Luc Schaffhauser

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 92 % výdajů v rámci 
tohoto nařízení musí splňovat kritéria 
oficiální rozvojové pomoci stanovená 
Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj. Z toho je nejméně 40 % určeno 
pro nejméně rozvinuté země, jak je 
definuje Ekonomická a sociální rada 
OSN.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Hlavním nebo významným cílem 
nejméně 85 % zeměpisných a tematických 
programů financovaných z oficiální 
rozvojové pomoci musí být podle tohoto 
nařízení rovnost žen a mužů a posilování 
postavení žen a dívek, a to každoročně a 
po dobu trvání jejich činnosti. 20 % 
oficiální rozvojové pomoci podle tohoto 
nařízení bude navíc určeno pro zeměpisné
a tematické programy, jejichž hlavním 
cílem je rovnost žen a mužů, práva žen a 
dívek a posilování jejich postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejméně 20 % oficiální rozvojové 
pomoci financované podle tohoto nařízení 
by mělo být ve všech programech, 
geografických i tematických, každoročně 
a po celou dobu trvání jejich činnosti 
účelově vázáno na sociální začleňování 
a lidský rozvoj, aby bylo možné podpořit 
a rozšířit poskytování základních 
sociálních služeb, jako je zdravotnictví 
včetně výživy, vzdělávání a sociální 
ochrana, zejména nejvíce 
marginalizovaným skupinám včetně žen 
a dětí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 618
Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Hlavním nebo významným cílem 
nejméně 85 % zeměpisných a tematických 
programů financovaných z oficiální 
rozvojové pomoci podle tohoto nařízení 
musí být rovnost žen a mužů, práva žen a 
dívek a posilování jejich postavení. 20 % 
oficiální rozvojové pomoci podle tohoto 
nařízení bude navíc určeno pro zeměpisné 
a tematické programy, jejichž hlavním 
cílem je rovnost žen a mužů, práva žen a 
dívek a posilování jejich postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejméně 10 % oficiální rozvojové 
pomoci financované podle tohoto nařízení 
bude věnováno podpoře kvalitního 
inkluzivního vzdělávání. Hodnocení 
v polovině období uvedené v článku 32 
posoudí možné směry financování do roku 
2027, aby tento podíl v roce 2030 dosáhl
15 %. Polovina této částky bude 
vynaložena na základní vzdělávání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Nejméně 20 % oficiální rozvojové 
pomoci financované podle tohoto nařízení 
by mělo být ve všech programech, 
geografických i tematických, každoročně 
a po celou dobu trvání jejich činnosti 
účelově vázáno na sociální začleňování 
a lidský rozvoj, aby bylo možné podpořit 
a rozšířit poskytování základních 
sociálních služeb, jako je zdravotnictví 
včetně výživy, vzdělávání a sociální 
ochrana, zejména nejvíce 
marginalizovaným skupinám včetně žen 
a dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Mirja Vehkaperä

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Nejméně 20 % oficiální rozvojové 
pomoci financované podle tohoto nařízení 
by mělo v rámci všech programů přispívat 
k sociálnímu začleňování a lidskému 
rozvoji, se zaměřením na základní sociální 
služby, především na zdravotnictví a 
vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Marietje Schaake
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Financování z prostředků Unie 
podle tohoto nařízení se provádí
prostřednictvím:

1. Financování z prostředků Unie 
podle tohoto nařízení se programuje
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Financování z prostředků Unie 
podle tohoto nařízení se provádí
prostřednictvím:

1. Financování z prostředků Unie
podle tohoto nařízení se uplatňuje
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zeměpisných programů; a) (víceletých) zeměpisných 
programových rámců;

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tematických programů; b) (víceletých) tematických 
programových rámců;

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce prováděné v rámci těchto programů 
budou spojeny s plněním cílů udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zeměpisné programy zahrnují spolupráci s 
jednou a více zeměmi v těchto oblastech:

Prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci se stanoví čtyři (víceleté)
zeměpisné programové rámce, které 
zahrnují spolupráci s jednou a více zeměmi 
v těchto oblastech:

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Asie a Tichomoří; c) Asie

Or. fr

Pozměňovací návrh 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Tichomoří

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné zachovat specifičnost „Tichomoří“, abychom tomuto regionu, který je součástí 
skupiny AKT a jednání o situaci po skončení platnosti dohody z Cotonou, poskytli konkrétně 
cílené finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Amerika a Karibik. d) Amerika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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da) Karibik

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné zachovat specifičnost „Tichomoří“, abychom tomuto regionu, který je součástí 
skupiny AKT a jednání o situaci po skončení platnosti dohody z Cotonou, poskytli konkrétně 
cílené finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zeměpisné programy se mohou vztahovat 
na všechny třetí země kromě kandidátů a 
potenciálních kandidátů, jak je definováno 
v nařízení (EU) …/…80. (NPP), a na 
zámořské země a území, jak je definováno 
v rozhodnutí Rady …/… (EU).

Zeměpisné programy se mohou vztahovat 
na všechny třetí země kromě kandidátů a 
potenciálních kandidátů, jak je definováno 
v nařízení (EU) …/…80. (NPP), a na 
zámořské země a území, jak je definováno 
v rozhodnutí Rady …/… (EU). Je třeba 
zavést zeměpisné programy 
kontinentálního nebo transregionálního 
rozsahu.

_________________ _________________

80 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (Úř. věst. L).

80 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (Úř. věst. L).

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech však na 
základě reciprocity a proporcionality 
mohou zeměpisné programy pomáhat 
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partnerským zemím a regionům posílit 
spolupráci se sousedními nejvzdálenějšími 
regiony uvedenými v článku 349 SFEU a 
se zámořskými zeměmi a územími, na 
které se vztahuje rozhodnutí Rady o 
zámořských zemích a územích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 634
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tematické programy zahrnují akce 
spojené s plněním cílů udržitelného rozvoje 
na globální úrovni v těchto oblastech:

Prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci se stanoví tematický
programový rámec, který zahrnuje akce 
spojené s plněním cílů a zásad vnější 
činnosti EU, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 
5, v článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské 
unii, včetně dodržování základních práv a 
zásad, ochrany a podpory lidských práv, 
demokracie a právního státu, jakož i akce 
spojené s plněním cílů udržitelného 
rozvoje na globální úrovni. Akce se dělí
mj. do těchto okruhů:

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) lidská práva a demokracie; vypouští se

Or. fr



PE632.090v01-00 156/161 AM\1172161CS.docx

CS

Odůvodnění

Tato vágní formulace je pod rouškou ušlechtilých úmyslů záminkou pro nejrůznější 
vměšování.

Pozměňovací návrh 636
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) lidská práva a demokracie; a) lidská práva, demokracie, právní 
stát a základní svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) rovnost žen a mužů, posilování 
postavení žen a dívek;

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) organizace občanské společnosti; vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Koncepce občanské společnosti slouží k obcházení států a k šíření zahraničního vměšování do 
domácí politiky zemí.

Pozměňovací návrh 639
Renaud Muselier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) organizace občanské společnosti; b) organizace občanské společnosti a 
místní a regionální orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stabilita a mír; c) budování míru, předcházení 
konfliktům a stabilita;

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stabilita a mír; c) stabilita, mír a mezinárodní 
spravedlnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tematické programy se mohou vztahovat 
na všechny třetí země a zámořské země a 
území, jak je definováno v rozhodnutí 
Rady …/… (EU).

Tematické programy se mohou vztahovat 
na všechny třetí země.
Zámořské země a území mají plný přístup 
k tematickým programům, jak je
stanoveno v rozhodnutí Rady … / … (EU). 
Jejich účinná účast musí být zajištěna 
s přihlédnutím k jejich specifikům a 
výzvám, kterým musí čelit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispět ke stabilitě a předcházení 
konfliktům v naléhavých situacích, za 
vznikajících krizí, v krizových situacích a v 
situacích po ukončení krize;

a) přispět k míru, stabilitě a 
předcházení konfliktům v naléhavých 
situacích, za vznikajících krizí, v krizových 
situacích a v situacích po ukončení krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Renaud Muselier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispět k posílení odolnosti států, 
společností, komunit a jednotlivců a k 

b) přispět k posílení odolnosti států, 
regionů, obcí, měst a vesnic, společností, 
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propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti;

komunit a jednotlivců a k propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 645
Urmas Paet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispět k posílení odolnosti států, 
společností, komunit a jednotlivců a k 
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti;

b) přispět k posílení odolnosti států, 
společností, komunit, dětí a jednotlivců a k 
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Marietje Schaake

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispět k posílení odolnosti států, 
společností, komunit a jednotlivců a k 
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti;

b) přispět k posílení odolnosti států, 
společností, komunit, dětí a jednotlivců a k 
propojení humanitární pomoci a rozvojové 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Jean-Luc Schaffhauser

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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c) řešit potřeby a priority v oblasti 
zahraniční politiky.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řešit potřeby a priority v oblasti 
zahraniční politiky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řešit potřeby a priority v oblasti 
zahraniční politiky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mechanismus rychlé reakce musí mít jasnou spojitost s mimořádnými a výjimečnými 
situacemi a musí se týkat stavů nouze a konfliktních situací. Písmeno c) rozšiřuje oblast 
působnosti tohoto mechanismu na téměř každou situaci, která se týká zájmu EU, což by vedlo 
k tomu, že by mechanismus byl použitelný téměř v každé situaci.

Pozměňovací návrh 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce rychlé odezvy se mohou vztahovat na 
všechny třetí země a zámořské země a 
území, jak je definováno v rozhodnutí 
Rady …/… (EU).

Akce rychlé odezvy se mohou vztahovat na 
všechny třetí země.
Zámořské země a území mají plný přístup 
k akcím rychlé odezvy, jak je stanoveno v 
rozhodnutí Rady … / … (EU).

Or. fr
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