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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
Cílem tohoto legislativního návrhu je změnit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru,
tak, aby do něj mohl být vložen nový článek. Tento článek má EU umožnit, aby za
výjimečných okolností mohla rozšířit poskytování své pomoci na budování kapacit
vojenských subjektů v partnerských zemích, a to zejména s konkrétním cílem přispět
k udržitelnému rozvoji a vytvoření mírumilovných a inkluzivních společností.
Zpravodajka podporuje obecnou linii návrhu Komise, ale vyzývá k bedlivému sledování
činností, které mají být z nového nástroje financovány, a zdůrazňuje, že operace spojené
s budováním kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje je třeba plně, transparentně
a interdisciplinárně posuzovat.
Zpravodajka rovněž připomíná, že primárním cílem politiky rozvojové spolupráce Unie je
snižování chudoby a v dlouhodobém horizontu její úplné vymýcení (čl. 208 odst. 1 SFEU)
a že prostředky čerpané z nástroje pro rozvojovou spolupráci nebo z ERF (Evropského
rozvojového fondu) by neměly být využívány na tyto operace.
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil
následující pozměňovací návrhy:
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,
a zejména na články 24 a 40 a čl. 41
odst. 2 této smlouvy,
Odůvodnění

Odkaz na příslušné články o SZBP ve smlouvě.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
Znění navržené Komisí
(1)

Pozměňovací návrh

Evropský konsensus o rozvoji
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z roku 2005 uznává provázanost
bezpečnosti a rozvoje16.

z roku 2005 uznává provázanost
bezpečnosti a rozvoje16 a zároveň
podtrhuje jejich doplňkový charakter16
a Agenda pro změnu z roku 201116a
zdůrazňuje vazbu mezi rozvojem
a bezpečností.

__________________

__________________

Společné prohlášení Rady a zástupců
vlád členských států zasedajících v Radě,
Evropského parlamentu a Komise
o rozvojové politice Evropské unie:
„Evropský konsensus“, Úř. věst. C 46,
24.2.2006.

16

Společné prohlášení Rady a zástupců
vlád členských států zasedajících v Radě,
Evropského parlamentu a Komise
o rozvojové politice Evropské unie:
„Evropský konsensus“, Úř. věst. C 46,
24.2.2006.

16

Sdělení Komise: „Zvýšení dopadu
rozvojové politiky EU: Agenda pro
změnu“, 13. říjen 2011 (COM(2011)
637final).
16a

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(1a) Hlavním cílem politiky Unie
v oblasti rozvojové spolupráce by mělo být
snížení a výhledově i vymýcení chudoby,
jak je jasně uvedeno v čl. 208 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU), a tato politika by měla být
založena na zásadách účinného rozvoje;
finanční prostředky určené na stávající
činnosti spojené s budováním kapacit na
podporu bezpečnosti a rozvoje stanovené
tímto nařízením by proto měly být
poskytovány z jiných nástrojů než
z nástroje pro rozvojovou spolupráci a
z Evropského rozvojového fondu (ERF),
aby tyto prostředky mohly být zachovány
předně pro účely zmírňování a vymýcení
chudoby;
Odůvodnění

Bezpečnostní nástroje musí být financovány z rozpočtových položek vyčleněných na
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bezpečnost. Nástroj pro rozvojovou spolupráci a ERF musí splňovat povinnosti vyplývající ze
Smlouvy a musí být využívány pro vymýcení chudoby.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(1b) Unie by měla přihlížet k cílům
rozvojové spolupráce při provádění
politik, které by mohly mít vliv na
rozvojové země, jak stanoví článek 208
SFEU; vzhledem k tomu, že jakémukoliv
podřizování rozvojové pomoci
a spolupráce bezpečnostní nebo obranné
politice je tedy třeba nutně zabránit, je
třeba vnější finanční nástroje včetně
nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru
uplatňovat v tomto duchu.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)
Agenda OSN pro udržitelný rozvoj
2030, přijatá v září 2015, vyzdvihuje
význam prosazování mírumilovných
a inkluzivních společností jednak v rámci
cílů udržitelného rozvoje (16. cíl), jednak
jako prostředek k dosažení dalších
výsledků v oblasti rozvojové politiky.
Uvedený cíl udržitelného rozvoje v bodě
16.a výslovně požaduje, aby byly
podporovány příslušné vnitrostátní
instituce, rovněž v rámci mezinárodní
spolupráce, při budování kapacit na všech
úrovních s cílem předcházet násilí
a bojovat proti terorismu a zločinu, a to
zejména v rozvojových zemích17.

(2)
Agenda OSN pro udržitelný rozvoj
2030, přijatá v září 2015, stanoví cíle
udržitelného rozvoje, z nichž prvním je
vymýcení chudoby (1. cíl udržitelného
rozvoje). Cíl udržitelného rozvoje č. 16
vyzdvihuje význam prosazování
mírumilovných a inkluzivních společností.
Cíl udržitelného rozvoje č. 16.a výslovně
požaduje, aby byly podporovány příslušné
vnitrostátní instituce, rovněž v rámci
mezinárodní spolupráce, při budování
kapacit na všech úrovních s cílem
předcházet násilí a bojovat proti terorismu
a zločinu, a to zejména v rozvojových
zemích17.

__________________

__________________
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Organizace spojených národů,
A/RES/70/1, rezoluce přijatá Valným
shromážděním dne 25. září 2015.

Organizace spojených národů,
A/RES/70/1, rezoluce přijatá Valným
shromážděním dne 25. září 2015.

17

17

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)
Podpora subjektů bezpečnostního
sektoru ve třetích zemích, a za
výjimečných okolností i vojenských
subjektů, za účelem předcházení
konfliktům, zvládání krizí či stabilizace má
zásadní význam pro zajištění vhodných
podmínek pro vymýcení chudoby a rozvoj.
Tyto činnosti jsou zvláště nezbytné
k zajištění ochrany civilního obyvatelstva
v oblastech postižených konfliktem, krizí
či nestabilitou. Řádná správa a účinná
demokratická kontrola a civilní dohled nad
bezpečnostním systémem, včetně
vojenských složek, jakož i respektování
lidských práv a zásad právního státu jsou
nezbytnými předpoklady dobře fungujícího
státu za jakýchkoli okolností a měly by být
prosazovány prostřednictvím podpory
rozsáhlejší reformy bezpečnostního
sektoru ve třetích zemích.

(3)
Podpora reformy bezpečnostního
sektoru ve třetích zemích, a za
výjimečných okolností i ozbrojených
složek, za účelem předcházení konfliktům,
zvládání krizí či stabilizace má zásadní
význam pro zajištění vhodných podmínek
včetně dobré správy v zájmu účinného
využívání rozvojové spolupráce, jejímž
hlavním cílem je vymýcení chudoby. Tyto
činnosti jsou zvláště nezbytné k zajištění
ochrany civilního obyvatelstva v oblastech
postižených konfliktem, krizí či
nestabilitou. Řádná správa a účinná
demokratická kontrola a civilní dohled nad
bezpečnostním systémem, včetně
vojenských složek, jakož i respektování
lidských práv a zásad právního státu jsou
nezbytnými předpoklady dobře fungujícího
státu za jakýchkoli okolností. Využívání
tohoto nástroje by mělo být pečlivě
sledováno a Evropský parlament by měl
pravidelně dostávat aktuální informace
o činnostech financovaných na základě
ustanovení tohoto nástroje. Mělo by být
zohledněno, že doba trvání tohoto nástroje
je striktně omezena koncem stávajícího
víceletého finančního rámce, načež by
Komise měla provést úplné meziodvětvové
hodnocení činností financovaných
v souladu s ustanoveními iniciativy CBSD
zřízené podle tohoto nařízení a všech
příslušných nástrojů, které členské státy
k financování iniciativy CBSD využily.
Toto hodnocení by mělo posoudit soulad
činností iniciativy CBSD financovaných
Unií a jejími členskými státy s globální
strategií EU a cíli udržitelného rozvoje
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OSN. Všechny budoucí nástroje vytvořené
s cílem řešit provázané otázky bezpečnosti
a rozvoje by měly vycházet ze závěrů
tohoto hodnocení, měly by být
uplatňovány pouze po rozsáhlé veřejné
mnohostranné konzultaci a měly by
usnadnit civilní spolupráci v rámci Unie,
místního a regionálního veřejného nebo
mezivládního sektoru, jakož i nevládních
organizací, s cílem poskytnout podporu
třetím zemím.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)
Závěry Rady týkající se společné
bezpečnostní a obranné politiky ze dne 18.
května 2015 vyzvaly k prozkoumání
možností, jak posílit soudržnost
a koordinovanost činností EU na poli
bezpečnosti a rozvoje, a rovněž k lepším
výsledkům v oblasti budování kapacit na
podporu bezpečnosti a rozvoje, zejména co
se týče nástrojů financování19. Požadovaly
též, aby byl vypracován celounijní
strategický rámec pro reformu
bezpečnostního sektoru, který by sdružoval
nástroje společné bezpečnostní a obranné
politiky a všechny další relevantní nástroje
společné zahraniční a bezpečnostní
politiky, jakož i nástroje rozvojové
spolupráce a aktéry působící v oblasti
svobody, bezpečnosti a práva.

(6)
Závěry Rady týkající se společné
bezpečnostní a obranné politiky ze dne 18.
května 2015 vyzvaly k prozkoumání
možností, jak posílit soudržnost
a koordinovanost činností EU na poli
bezpečnosti a rozvoje, a rovněž k lepším
výsledkům v oblasti budování kapacit na
podporu bezpečnosti a rozvoje, zejména co
se týče nástrojů financování19. Požadovaly
též, aby byl vypracován celounijní
strategický rámec pro reformu
bezpečnostního sektoru, který by sdružoval
nástroje společné bezpečnostní a obranné
politiky a všechny další relevantní nástroje
společné zahraniční a bezpečnostní
politiky, jakož i aktéry působící v oblasti
svobody, bezpečnosti a práva.

__________________

__________________

Závěry Rady pro zahraniční věci (na
úrovni ministrů obrany) týkající se
společné bezpečnostní a obranné politiky,
dokument 8971/15 ze dne 18. května 2015.

19

Závěry Rady pro zahraniční věci (na
úrovni ministrů obrany) týkající se
společné bezpečnostní a obranné politiky,
dokument 8971/15 ze dne 18. května 2015.

19

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 6 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(6a) Podle závěrů Rady ze 7. a 8. února
2013 by 90 % celkové vnější pomoci
Evropské unie mělo být považováno za
veřejnou rozvojovou pomoc podle definice
Výboru pro rozvoj při OECD. Je proto
zásadní, aby přidělování prostředků podle
revidovaného nařízení (EU) č. 230/2014
odráželo tento poměr.
Odůvodnění

V současnosti je téměř 90 % částek vyplácených v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě
a míru způsobilých podle kritérií Výboru pro rozvoj.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(6b) Prvořadým cílem oficiální
rozvojové pomoci (ORP) není financovat
nástroje související s bezpečností.
Odůvodnění

Bezpečnostní nástroje musí být financovány z rozpočtových položek vyčleněných na
bezpečnost. Nástroj pro rozvojovou spolupráci a ERF musí splňovat povinnosti vyplývající ze
Smlouvy a musí být využívány pro vymýcení chudoby.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(6c) Závěry Rady1a o akčním plánu pro
lidská práva a demokracii 2015–2019 ze
dne 20. července 2015 a především Akční
plán EU pro lidská práva a demokracii,
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který je k závěrům připojen jako příloha,
a jeho bod 21 písm. c) vyzývají Komisi,
Evropskou službu pro vnější činnost
(ESVČ) a Radu, aby do roku 2017
vypracovaly a uplatňovaly politiku
náležité péče s cílem zajistit, aby podpora
Unie ve prospěch bezpečnostních složek
byla v souladu s prováděním politiky Unie
v oblasti lidských práv a přispívala
k němu a aby byla v souladu
s prosazováním, ochranou a vymáháním
mezinárodního práva v oblasti lidských
práv a mezinárodního humanitárního
práva použitelného v dané situaci.
__________________
1ahttp://data.consilium.europa.eu/doc/doc

ument/ST-10897-2015-INIT/cs/pdf
Odůvodnění
Před vstupem změny nařízení o nástroji přispívajícím ke stabilitě a míru v platnost je klíčové,
aby byla v platnosti i politika náležité péče uplatňovaná s cílem zajistit soulad podpory,
kterou EU poskytuje bezpečnostním silám podle nového článku 3a, s politikou EU v oblasti
lidských práv.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 d (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(6d) Pokud jde o možnosti dostupné
v rámci společné zahraniční
a bezpečnostní politiky (SZBP), usnesení
Evropského parlamentu ze dne 22.
listopadu 2016 o evropské obranné unii
v bodě 47 poukázalo na možnou reformu
mechanismu ATHENA zaměřenou na
rozšíření jeho potenciálu v oblasti sdílení
nákladů a společného financování,
zejména s ohledem na budování kapacity
vojenských subjektů v partnerských
zemích (v souvislosti s odbornou
přípravou, mentorováním, poradenstvím,
poskytnutím vybavení, zlepšováním
infrastruktury a dalšími službami).
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Podobný mechanismus byl vytvořen
i mimo rozpočet Unie z prostředků
afrického mírového projektu.
Odůvodnění
Je třeba zdůraznit, že v rámci SZBP jsou k dispozici možnosti pro provádění programů
budování vojenských kapacit ve třetích zemích. Jednou z těchto možností by mohla být
reforma mechanismu ATHENA, jak prosazuje a podporuje i nedávné usnesení Evropského
parlamentu.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li pomoc Unie poskytována subjektům
bezpečnostního sektoru, může za
výjimečných okolností stanovených
v článku 3a zahrnovat rovněž vojenské
subjekty, zejména v rámci rozsáhlejšího
procesu reformy bezpečnostního sektoru
a/nebo budování kapacit na podporu
bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích
v souladu s obecným cílem dosažení
udržitelného rozvoje.

Je-li pomoc Unie poskytována subjektům
bezpečnostního sektoru, může za
výjimečných okolností stanovených
v článku 3a zahrnovat rovněž vojenské
subjekty, zejména v rámci rozsáhlejšího
procesu reformy bezpečnostního sektoru
a/nebo budování kapacit na podporu
bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích
v souladu s cíli udržitelného rozvoje
a zásadami účinné pomoci a soudržnosti
politik.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 3a – nadpis
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Budování kapacit na podporu bezpečnosti
a rozvoje

Budování kapacit v souvislosti s reformou
bezpečnostního sektoru

Odůvodnění
Jakákoliv opatření v souvislosti s novým článkem 3a by měla být součástí širší iniciativy pro
PE601.264v02-00
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reformu bezpečnostního sektoru v souladu s novou koncepcí EU pro reformu bezpečnostního
sektoru a příslušnými opatřeními v této oblasti v souvislosti s nástroji rozvojové spolupráce.
Tato opatření by se měla soustředit na reformu příslušných vládních struktur tak, aby došlo
k posílení parlamentního dohledu, civilní kontroly, transparentnosti, odpovědnosti
a účinnosti. Opatření podle článku 3a by neměla být chápána jako krizová reakce, ale jako
prvky střednědobé a dlouhodobé politiky strukturálních reforem.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 3a – odst. 2
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.
Pomoc může zahrnovat zejména
provádění programů budování kapacit na
podporu bezpečnosti a rozvoje, včetně
odborné přípravy, mentoringu
a poradenství, jakož i dodávky vybavení,
zlepšení infrastruktury a poskytování
dalších služeb.

2.
Pomoc je způsobilá k tomu, aby
zahrnovala programy budování kapacit na
podporu bezpečnosti a rozvoje, včetně
odborné přípravy, mentoringu
a poradenství, jakož i dodávky vybavení,
zlepšení infrastruktury a poskytování
dalších služeb.
Pomoc poskytovaná podle tohoto článku
je financována přerozdělením prostředků
v okruhu IV souhrnného rozpočtu Unie
ve víceletém finančním rámci na období
2014–2020, aniž by byly uvolněny další
zdroje. Takové přerozdělení by mělo
zamezit využívání prostředků vyčleněných
na opatření podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 232/20141a.
__________________
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11.
března 2014, kterým se zřizuje finanční
nástroj pro rozvojovou spolupráci na
období 2014–2020.
1a

Odůvodnění
Parlament požaduje uzavřený seznam činností, které jsou způsobilé pro obdržení pomoci
z nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru, a připomíná, že finanční prostředky z nástroje
pro rozvojovou spolupráci nelze použít k financování operací CBSD.
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Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 3a – odst. 3 – návětí
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.
Pomoc podle tohoto článku se
poskytuje pouze za následujících
podmínek:

3.
Pomoc podle tohoto článku je
nadále výjimečná a poskytuje se za těchto
dvou podmínek:

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 3a – odst. 3 – písm. b
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)
pokud mezi dotčenou zemí
a mezinárodním společenstvím a/nebo
Evropskou unií panuje shoda v tom, že
bezpečnostní sektor, a zejména jeho
vojenská složka, mají klíčový význam pro
stabilitu, mír a rozvoj, zvláště pak
v krizových a nestabilních situacích.

b)
pokud mezi dotčenou zemí
a Evropskou unií panuje shoda v tom, že
bezpečnostní sektor včetně ozbrojených sil
země má klíčový význam pro zachování,
nastolení nebo opětovné nastolení
podmínek nezbytných pro udržitelný
rozvoj.

Odůvodnění
Prvořadý cíl nelze přesouvat směrem ke stabilitě, míru a řízení krize, aniž by se přesouvalo
těžiště.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 3a – odst. 4 – písm. b
Znění navržené Komisí
b)

nákupu zbraní a střeliva;

PE601.264v02-00

CS

Pozměňovací návrh
b)
nákupu zbraní, náhradních dílů
a střeliva a dalšího vybavení určeného
k usmrcování;
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 3a – odst. 5
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.
Při návrhu a provádění opatření
podle tohoto článku Komise podporuje
vlastní odpovědnost partnerské země. Musí
též vytvořit nezbytné předpoklady
a rozvíjet osvědčené postupy pro zajištění
udržitelnosti ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu a prosazovat
právní stát a zavedené zásady
mezinárodního práva.

5.
Při návrhu a provádění opatření
podle tohoto článku zajistí Komise a ESVČ
plnou doplňkovost s jinými nástroji vnější
pomoci Unie a také soudržnost s celkovou
vnější činností, včetně SZBP, a podporuje
vlastní odpovědnost partnerské země. Musí
též vytvořit nezbytné předpoklady
a rozvíjet osvědčené postupy pro zajištění
udržitelnosti ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu a prosazovat
právní stát a zavedené zásady
mezinárodního práva.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 3a – odst. 6
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.
Komise zavede vhodné postupy pro
posouzení rizik, sledování a hodnocení
opatření prováděných podle tohoto článku.

6.
Komise zavede vhodné postupy pro
posouzení rizik, sledování a hodnocení
opatření prováděných podle tohoto článku
a tyto informace neprodleně zveřejní.
Vždy je přímo informován Evropský
parlament.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)
V článku 7 se odstavec 1
nahrazuje tímto:

vypouští se

„1.
Pomoc Unie podle článku 3 nebo
podle článku 3a se poskytuje
prostřednictvím mimořádných opatření
pomoci a programů prozatímní reakce.“
Odůvodnění
Rozhodnutí týkající se nového článku 3a o budování vojenské kapacity by neměla být
přijímána pomocí postupů uvedených v článku 3 tohoto nařízení, které jsou určeny pro
zrychlená rozhodnutí a naléhavá výjimečná opatření pomoci. Postup pro článek 3 na rozdíl
od postupů pro články 4 a 5 nezahrnuje Evropský parlament.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 8 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.
Tematické strategické dokumenty
představují obecný základ pro provádění
pomoci podle článků 4 a 5 nebo článku 3a.
Tematické strategické dokumenty jsou
rámcem pro spolupráci mezi Unií
a dotčenými partnerskými zeměmi nebo
regiony.

1.
Tematické strategické dokumenty
představují obecný základ pro provádění
pomoci podle článků 4 a 5 a článku 3a.
Tematické strategické dokumenty jsou
rámcem pro spolupráci mezi Unií
a dotčenými partnerskými zeměmi nebo
regiony.

Odůvodnění
Postup podle článků 4 a 5 tohoto nařízení představuje vhodný postup pro nový článek 3a.
Tento postup zaručuje, že do procesu bude zapojen Parlament a že opatření pro budování
vojenské kapacity budou navrhována jako takzvaná dlouhodobá opatření, která se zabývají
strukturálními problémy v kontextu širšího úsilí o reformu bezpečnostního sektoru.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 10 – odst. 1
PE601.264v02-00

CS

14/18

AD\1130115CS.docx

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.
Komise zajistí, aby opatření týkající
se boje proti terorismu a organizované
trestné činnosti přijatá podle tohoto
nařízení, jakož i opatření podle článku 3a
byla prováděna v souladu s mezinárodním
právem, včetně mezinárodního
humanitárního práva.

1.
Komise zajistí, aby opatření týkající
se boje proti terorismu a organizované
trestné činnosti přijatá podle tohoto
nařízení, jakož i opatření podle článku 3a,
byla prováděna v souladu se zásadou
„neškodit“, s mezinárodním právem,
včetně mezinárodního humanitárního
práva, a s unijní politikou náležité péče,
čímž se zajistí, že podpora Unie pro
bezpečnostní síly je v souladu
s prováděním politiky Unie v oblasti
lidských práv a přispívá k ní a je soudržná
s prosazováním, ochranou a vymáháním
mezinárodních právních předpisů
v oblasti lidských práv a mezinárodního
humanitárního práva. Komise
bezodkladně zveřejní svá příslušná
hodnocení.

Odůvodnění
Je třeba specificky zmínit zásadu „neškodit“ a právní předpisy z oblasti lidských práv.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b a (nové)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
6a)
V čl. 13 odst. 3 se doplňuje nové
písmeno, které zní:
„ba) se 21 procentních bodů celkového
finančního krytí vyčlení na opatření
spadající do působnosti článku 5;“;
Odůvodnění

Článek 13 tohoto nařízení stanoví, že opatření článku 3 spotřebují 70 % finančního krytí
a opatření článku 4 pak 9 %. Aby se zajistilo, že článek 5 bude i nadále dostávat alespoň
21 %, je důležité doplnit toto znění. V opačném případě hrozí, že nový článek 3a spotřebuje
nejen 100 milionů EUR, ale také další prostředky plánované, avšak nikoliv řádně vyčleněné
pro článek 5.
AD\1130115CS.docx
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Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 b (nový)
Nařízení (EU) č. 230/2014
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b b (nové)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
6b)
V čl. 13 odst. 3 se doplňuje nové
písmeno, které zní:
„bb) činí pomoc spadající do článku 3a
maximálně 100 000 000 EUR.“.
Odůvodnění

Je třeba zaručit, že v důsledku zavedení nového článku 3a o budování vojenských kapacit
nebudou sníženy finanční prostředky dostupné pro již existující články 3, 4 a 5.
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