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Pozměňovací návrh 1
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Proces rozšíření je založen na 
stanovených kritériích a spravedlivých a 
přesně vymezených podmínkách. Každý 
příjemce je posuzován na základě svých 
vlastních výsledků. Posouzení dosaženého 
pokroku a určení nedostatků mají fungovat 
jako pobídka a návod, jak mají příjemci 
uvedení v příloze I provádět nezbytné 
dalekosáhlé reformy. Aby se vyhlídka na 
rozšíření stala skutečností, je i nadále 
zásadní důsledně dodržovat princip 

(4) Proces rozšíření je teoreticky
založen na stanovených kritériích a 
spravedlivých a přesně vymezených 
podmínkách, i když se ukázalo, že v 
praxi je mnohem chaotičtější a neprobíhá 
zcela v souladu se stanovenými kritérii. 
Každý příjemce je posuzován na základě 
svých vlastních výsledků. Posouzení 
dosaženého pokroku a určení nedostatků 
mají fungovat jako pobídka a návod, jak 
mají příjemci uvedení v příloze I provádět 
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„základní zásady na prvním místě“15. 
Pokrok na cestě k přistoupení závisí v 
případě každého žadatele na dodržování 
hodnot Unie a na jeho schopnosti provést 
potřebné reformy s cílem přizpůsobit svůj 
politický, institucionální, právní, správní a 
hospodářský systém pravidlům, 
standardům, politikám a postupům v Unii.

nezbytné dalekosáhlé reformy. Aby se 
vyhlídka na rozšíření stala skutečností, je 
i nadále zásadní důsledně dodržovat 
princip „základní zásady na prvním 
místě“15. Pokrok na cestě k přistoupení 
závisí v případě každého žadatele na 
dodržování hodnot Unie a na 
jeho schopnosti provést potřebné reformy s 
cílem přizpůsobit svůj politický, 
institucionální, právní, správní a 
hospodářský systém pravidlům, 
standardům, politikám a postupům v Unii.

_________________ _________________

15 Přístup „základní zásady na prvním 
místě“ spojuje právní stát a základní práva 
s dvěma dalšími klíčovými oblastmi 
procesu přistoupení: správa ekonomických 
záležitostí – posílené zaměření na 
hospodářský rozvoj a lepší 
konkurenceschopnost – a posílení 
demokratických institucí a reformy veřejné 
správy. Každá z těchto tří základních zásad 
má klíčový význam pro reformní procesy 
kandidátských zemí a potenciálních 
kandidátů a reaguje na hlavní obavy 
občanů.

15 Přístup „základní zásady na prvním 
místě“ spojuje právní stát a základní práva 
s dvěma dalšími klíčovými oblastmi 
procesu přistoupení: správa ekonomických 
záležitostí – posílené zaměření 
na hospodářský rozvoj a lepší 
konkurenceschopnost – a posílení 
demokratických institucí a reformy veřejné 
správy. Každá z těchto tří základních zásad 
má klíčový význam pro reformní procesy 
kandidátských zemí a potenciálních 
kandidátů a reaguje na hlavní obavy 
občanů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability v 
Evropě. Poskytuje větší hospodářské a 
obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství v 
Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii 
má silný transformační účinek, protože 
přináší pozitivní demokratické, politické, 
hospodářské a společenské změny.

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability v 
Evropě. Poskytuje větší hospodářské a 
obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství v 
Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii 
má silný transformační účinek, protože 
přináší pozitivní demokratické, politické, 
hospodářské a společenské změny. Tato 
politika rozšiřování by však sama o sobě 
měla být předmětem průběžného 
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hodnocení s cílem zajistit, aby se Unie 
nerozrostla příliš rychle až do té míry, kdy 
bude téměř nezvladatelná, ale aby 
rozšiřování bylo spíše procesem 
umírněného a udržitelného růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability v 
Evropě. Poskytuje větší hospodářské a 
obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství v 
Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii 
má silný transformační účinek, protože 
přináší pozitivní demokratické, politické, 
hospodářské a společenské změny.

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability v 
Evropě. Poskytuje větší hospodářské a 
obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství v 
Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii by 
měla mít silný transformační účinek, 
protože přináší pozitivní demokratické, 
politické, hospodářské a společenské 
změny, i když skutečnost tuto teorii 
vyvrací, jak dokazuje příklad Turecka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability v 
Evropě. Poskytuje větší hospodářské a 
obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství v 
Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii 
má silný transformační účinek, protože 
přináší pozitivní demokratické, politické, 
hospodářské a společenské změny.

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability v 
Evropě. Poskytuje větší hospodářské a 
obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství v 
Unii usilují. Vyhlídka na členství v Unii 
má silný transformační účinek, protože 
přináší politické, hospodářské a 
společenské změny.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropská komise znovu potvrdila 
pevnou a výsledky podloženou vyhlídku 
západního Balkánu na členství v EU ve 
svém sdělení „Přesvědčivá perspektiva 
rozšíření pro západní Balkán a větší 
angažovanost Unie v tomto regionu“16. To 
je významný povzbuzující signál pro celý 
západní Balkán a projev závazku EU 
ohledně jeho evropské budoucnosti.

(6) Evropská komise znovu potvrdila 
pevnou a výsledky podloženou vyhlídku 
západního Balkánu na členství v EU 
ve svém sdělení „Přesvědčivá perspektiva 
rozšíření pro západní Balkán a větší 
angažovanost Unie v tomto regionu“16. To 
je významný povzbuzující signál pro celý 
západní Balkán a projev závazku EU 
ohledně jeho evropské budoucnosti, a to 
i přes výrazné zvýšení odporu vůči 
novému rozšíření, který byl zaznamenán 
mezi veřejností v různých členských 
státech.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, k dispozici na 
adrese 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, k dispozici na 
adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1521118941636&u
ri=CELEX:52018DC0065

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropská komise znovu potvrdila 
pevnou a výsledky podloženou vyhlídku 
západního Balkánu na členství v EU ve 
svém sdělení „Přesvědčivá perspektiva 
rozšíření pro západní Balkán a větší 

(6) Evropská komise znovu potvrdila 
pevnou a výsledky podloženou vyhlídku 
západního Balkánu na členství v EU 
ve svém sdělení „Přesvědčivá perspektiva 
rozšíření pro západní Balkán a větší 
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angažovanost Unie v tomto regionu“16. To 
je významný povzbuzující signál pro celý 
západní Balkán a projev závazku EU 
ohledně jeho evropské budoucnosti.

angažovanost Unie v tomto regionu“16. To 
je významný povzbuzující signál pro celý 
západní Balkán a projev závazku EU 
ohledně jeho evropské budoucnosti. Musí 
však být v rovnováze se schopností EU 
absorbovat takové rozšíření.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, k dispozici na 
adrese 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/communication-credible-
enlargement-perspective-western-
balkans_en.pdf

16 COM(2018) 65 final, k dispozici na 
adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1521118941636&u
ri=CELEX:52018DC0065

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pomoc by měla být také 
poskytována v souladu s dohodami, které 
Unie uzavřela s příjemci uvedenými v 
příloze I. Pomoc by se měla zaměřit 
především na pomáhání příjemcům 
uvedeným v příloze I posílit demokratické 
instituce a právní stát, reformovat 
soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 
základní práva a prosazovat rovnost žen a 
mužů, toleranci, sociální začleňování a 
zákaz diskriminace. Pomoc by měla 
rovněž podporovat klíčové zásady a práva 
vymezené v evropském pilíři sociálních 
práv17. Pomoc by měla i nadále podporovat 
jejich úsilí o posílení regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce, 
jakož i územního rozvoje, mimo jiné 
prováděním makroregionálních strategií 
Unie. Měla by zlepšit rovněž jejich 
hospodářský a sociální rozvoj a správu 
ekonomických záležitostí, což je základem 
agendy inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního růstu, mimo jiné prováděním 
regionálního rozvoje, rozvoje zemědělství 

(7) Pomoc by měla být také 
poskytována v souladu s dohodami, které 
Unie uzavřela s příjemci uvedenými v 
příloze I. Pomoc by měla podporovat 
klíčové zásady a práva vymezené 
v evropském pilíři sociálních práv.17

Pomoc by měla i nadále podporovat jejich 
úsilí o posílení regionální, makroregionální 
a přeshraniční spolupráce, jakož 
i územního rozvoje, mimo jiné prováděním 
makroregionálních strategií Unie. Měla by 
zlepšit rovněž jejich hospodářský a sociální 
rozvoj a správu ekonomických záležitostí, 
což je základem agendy inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu, mimo 
jiné prováděním regionálního rozvoje, 
rozvoje zemědělství a venkova a sociální 
politiky a politiky zaměstnanosti a rozvoje 
digitální ekonomiky a společnosti, a to i v 
souladu se stěžejní iniciativou Digitální 
agenda pro západní Balkán.
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a venkova a sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti a rozvoje digitální 
ekonomiky a společnosti, a to i v souladu 
se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro 
západní Balkán.

_________________ _________________

17 Evropský pilíř sociálních práv slavnostně 
vyhlásily Evropský parlament, Rada a 
Komise 17. listopadu 2017 na sociálním 
summitu na téma spravedlivých pracovních 
míst a růstu konaném v Göteborgu.

17 Evropský pilíř sociálních práv slavnostně 
vyhlásily Evropský parlament, Rada 
a Komise 17. listopadu 2017 na sociálním 
summitu na téma spravedlivých pracovních 
míst a růstu konaném v Göteborgu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je nezbytné dále posílit spolupráci 
v oblasti migrace, včetně správy hranic, 
zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, 
sdílení příslušných informací, posílení 
rozvojových přínosů migrace, usnadnění 
legální a pracovní migrace, posílení 
ochrany hranic a pokračování našeho úsilí 
v boji proti nelegální migraci, obchodování 
s lidmi a převaděčství migrantů.

(10) Je nezbytné dále posílit spolupráci 
v oblasti migrace, včetně správy hranic, 
zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, 
sdílení příslušných informací, posílení 
rozvojových přínosů migrace, usnadnění 
legální a pracovní migrace, posílení 
ochrany hranic a pokračování našeho úsilí 
v boji proti nelegální migraci, obchodování 
s lidmi a převaděčství migrantů, a 
současně zcela respektovat povinnosti 
Unie vyplývající z Charty OSN a 
Všeobecné deklarace lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro většinu příjemců uvedených v (11) Pro většinu příjemců uvedených v 
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příloze I zůstává klíčovým úkolem posílení 
právního státu, včetně boje proti korupci a 
organizované trestné činnosti, a řádná 
správa věcí veřejných, včetně reformy
veřejné správy; tyto aspekty mají zásadní 
význam, aby se tito příjemci přiblížili Unii 
a později v plném rozsahu převzali 
povinnosti vyplývající z členství v Unii. 
Vzhledem k dlouhodobější povaze reforem 
prováděných v těchto oblastech a k potřebě 
dosahovat lepších výsledků by finanční 
pomoc podle tohoto nařízení měla co 
nejdříve řešit požadavky kladené na 
příjemce uvedené v příloze I.

příloze I zůstává klíčovým úkolem boj
proti korupci a organizované trestné 
činnosti, jakož i řádné řízení veřejné 
správy; tyto aspekty mají zásadní význam, 
aby se tito příjemci přiblížili Unii a později 
v plném rozsahu převzali povinnosti 
vyplývající z členství v Unii. Vzhledem k 
dlouhodobější povaze reforem 
prováděných v těchto oblastech a k potřebě 
dosahovat lepších výsledků by finanční 
pomoc podle tohoto nařízení měla co 
nejdříve reagovat na úsilí vyvíjené 
příjemci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Příjemci uvedení v příloze I musí 
být lépe připraveni na řešení globálních 
výzev, jako je udržitelný rozvoj a změna 
klimatu, a zajistit soulad s úsilím Unie při 
řešení těchto záležitostí. Vzhledem 
k významu boje proti změně klimatu 
v souladu se závazky Unie k provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje by měl tento program přispívat 
k začleňování opatření v oblasti klimatu 
do politik Unie a k dosažení celkového cíle 
25 % výdajů v rámci rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že činnosti v rámci tohoto 
programu přispějí 16 % celkového 
finančního krytí programu k cílům 
v oblasti klimatu. V případě 
přeshraničního znečištění by výdaje v 
rámci NPP měly být přednostně určeny na 
přípravu a provádění projektů, které by 
mohly odstranit tento druh znečištění.
Relevantní činnosti budou identifikovány 
během přípravy a provádění programu a 
celkový příspěvek z tohoto programu by 
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měl být součástí příslušných hodnocení a 
procesu přezkumu.

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Příjemci uvedení v příloze I musí 
být lépe připraveni na řešení globálních 
výzev, jako je udržitelný rozvoj a změna 
klimatu, a zajistit soulad s úsilím Unie při 
řešení těchto záležitostí. Vzhledem k 
významu boje proti změně klimatu v 
souladu se závazky Unie k provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje by měl tento program přispívat k 
začleňování opatření v oblasti klimatu do 
politik Unie a k dosažení celkového cíle 30
% výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu 
cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že 
činnosti v rámci tohoto programu přispějí 
16 % celkového finančního krytí programu 
k cílům v oblasti klimatu. Relevantní 
činnosti budou identifikovány během 
přípravy a provádění programu a celkový 
příspěvek z tohoto programu by měl být 
součástí příslušných hodnocení a procesu 
přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Činnosti v rámci tohoto nástroje by 
měly podporovat provádění Agendy OSN 

(14) Činnosti v rámci tohoto nástroje by 
měly v každém případě podporovat 
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pro udržitelný rozvoj 2030, jakožto 
univerzální agendy, k jejímuž plnění se EU 
a její členské státy plně zavázaly a kterou 
všichni příjemci uvedení v příloze I 
schválili.

přinejmenším provádění Agendy OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030, jakožto univerzální 
agendy, k jejímuž plnění se EU a její 
členské státy plně zavázaly a kterou 
všichni příjemci uvedení v příloze 
I schválili.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, soudržnost a doplňkovost 
své pomoci, zejména prostřednictvím 
pravidelných konzultací a častých výměn 
informací v průběhu různých fází cyklu 
pomoci. Dále je třeba podniknout kroky 
nezbytné k zajištění lepší koordinace a 
doplňkovosti s dalšími dárci, mimo jiné 
prostřednictvím pravidelných konzultací. 
Cílem pomoci by mělo být zajištění 
souladu se strategií Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění a 
ujednání týkajících se zásady partnerství a 
integrovaného přístupu k územnímu 
rozvoji. Měla by být posílena úloha 
občanské společnosti jak v programech 
prováděných vládními orgány, tak i jako 
přímého příjemce pomoci Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Marijana Petir

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vnitrostátní odvětvové strategie a 
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politiky musí zaručit nejvyšší úroveň 
ochrany životního prostředí a přírody; ta 
by měla být nedílnou součástí těchto 
strategií a politik v návaznosti na zavedení 
vhodných postupů posuzování dopadu 
na životní prostředí a na veřejné 
konzultace, které by měly trvat nejvýše 30 
dnů; mimoto musí posuzování také 
zohlednit potenciální přeshraniční dopad 
na životní prostředí a na přírodu;

Or. hr

Pozměňovací návrh 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) 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 sestavení a 
plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění, 
finanční pomoci, rozpočtové podpory, 
svěřenských fondů, finančních nástrojů a 
rozpočtových záruk a zajišťují kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se týkají také ochrany rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků, 
pokud jde o právní stát v členských 
státech a třetích zemích, protože 
dodržování zásad právního státu má 
zásadní význam pro řádné finanční řízení 
a účinné financování z prostředků EU.

(23) 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 sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
veřejných zakázek, cen, nepřímého plnění, 
finanční pomoci, rozpočtové podpory, 
svěřenských fondů, finančních nástrojů 
a rozpočtových záruk a zajišťují kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Mireille D'Ornano
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů Unie a globálním výzvám, jako 
jsou lidská práva, demokracie a řádná 
správa věcí veřejných, bezpečnost a 
stabilita, změna klimatu a životní prostředí 
a nelegální migrace a její základní příčiny. 
Sladění zásady předvídatelnosti s nutností 
rychle reagovat na nové potřeby ve svém 
důsledku znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. S cílem zvýšit 
schopnost Unie reagovat na nepředvídané 
potřeby a současně respektovat zásadu, že 
rozpočet Unie se sestavuje každoročně, by 
mělo toto nařízení zachovat možnost 
uplatňování flexibility, kterou již umožňuje 
finanční nařízení u jiných politik, 
konkrétně převody a opětovné přidělení 
přislíbených finančních prostředků, aby se 
zajistilo účinné využití prostředků EU jak 
pro občany EU, tak pro příjemce uvedené v 
příloze I, a maximalizovaly se tak 
prostředky EU dostupné pro intervence EU 
v oblasti vnější činnosti.

(26) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů Unie a globálním výzvám, jako 
jsou lidská práva, demokracie a řádná 
správa věcí veřejných, bezpečnost 
a stabilita, změna klimatu a životní 
prostředí a nelegální migrace a její 
základní příčiny, konkrétněji nedostatečný 
rozvoj zemí původu migrantů. Sladění 
zásady předvídatelnosti s nutností rychle 
reagovat na nové potřeby ve svém 
důsledku znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. S cílem zvýšit 
schopnost Unie reagovat na nepředvídané 
potřeby a současně respektovat zásadu, 
že rozpočet Unie se sestavuje každoročně, 
by mělo toto nařízení zachovat možnost 
uplatňování flexibility, kterou již umožňuje 
finanční nařízení u jiných politik, 
konkrétně převody a opětovné přidělení 
přislíbených finančních prostředků, aby se 
zajistilo účinné využití prostředků EU jak 
pro občany EU, tak pro příjemce uvedené 
v příloze I, a maximalizovaly se tak 
prostředky EU dostupné pro intervence EU 
v oblasti vnější činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posilovat právní stát, demokracii, 
dodržování lidských práv, základních práv 
a mezinárodního práva, občanskou 
společnost a bezpečnost a zlepšovat řízení 

a) posilovat právní stát, demokracii, 
dodržování lidských práv, základních práv 
a mezinárodního práva, občanskou 
společnost a bezpečnost a zlepšovat řízení 
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migrace včetně správy hranic; imigrace včetně ochrany hranic a 
reemigrace odmítnutých žadatelů o azyl;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Marijana Petir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. hr

Pozměňovací návrh 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) řídit se při přidělování prostředků 
podmínkou, že přijímající stát bude řádně 
spravovat své hranice a řídit migrační 
toky na svém území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Marijana Petir

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto odvětvové strategie a politiky musí 
být předmětem náležitého hodnocení vlivu 
na životní prostředí a přírodu.

Odvětvové strategie a politiky založené na 
postupech hodnocení, které zahrnují 
veřejné konzultace, musí předkládat 
vhodná doporučení ke snížení případného 
nepříznivého vlivu na životní prostředí 
a přírodu, který lze očekávat v důsledku 
jejich provádění, včetně postupu 
přeshraničního hodnocení, pokud se tento 
vliv může podle odhadů projevit i za 
státními hranicemi, a současně musí 
zajistit odpovídající dohled podle 
zjištěných potřeb.

Součástí přeshraničního hodnocení musí 
být zavedení postupu pro posouzení 
dopadů, jakož i veřejné konzultace 
v dotčené sousední zemi s cílem 
minimalizovat vliv provádění určité 
odvětvové strategie nebo politiky 
na životní prostředí a přírodu.

Veřejné konzultace musí probíhat alespoň 
30 dnů.

Or. hr
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Pozměňovací návrh 24
Marijana Petir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) Zavádění orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu a prosazování 
jejich řádného fungování od počáteční 
fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: 
zavádění nezávislých, odpovědných a 
účinných systémů soudnictví, včetně 
transparentního náboru založeného na 
zásluhách, a podporu systémů justiční 
spolupráce, hodnocení a povyšování a 
účinných kárných postupů pro případy 
pochybení; podporu a ochranu lidských 
práv, práv příslušníků menšin, včetně 
Romů, základních svobod, včetně svobody 
sdělovacích prostředků a ochrany údajů.

Or. hr

Pozměňovací návrh 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Zavádění orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu a prosazování 
jejich řádného fungování od počáteční 
fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: 

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

zavádění nezávislých, odpovědných a 
účinných systémů soudnictví, včetně 
transparentního náboru založeného na 
zásluhách, a podporu systémů justiční 
spolupráce, hodnocení a povyšování a 
účinných kárných postupů pro případy 
pochybení; zajištění tvorby odolných 
systémů pro ochranu hranic, řízení 
migračních toků a poskytování azylu 
osobám po pečlivém prostudování jejich 
žádosti; vytvoření účinných nástrojů pro 
předcházení organizované trestné činnosti, 
obchodu s lidmi, převaděčství migrantů, 
praní peněz / financování terorismu 
a korupci a pro boj proti nim; podporu 
občanských práv, boj proti obřízce 
ženských pohlavních orgánů, ochranu 
zvířat určených k produkci potravin 
a základních svobod, včetně svobody 
sdělovacích prostředků a ochrany údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Marijana Petir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Posilování kapacit pro řešení 
bezpečnostních a migračních problémů, 
zejména prostřednictvím zavedení 
spolehlivého systému ochrany hranic, 
předcházení a potírání nelegální migrace, 
účinné návratové a readmisní politiky, 
udělování azylu oprávněným 
osobám, přípravou účinných nástrojů boje 
proti organizované trestné činnosti, 
obchodování s lidmi, převaděčství, praní 
peněz a financování terorismu, jakož i 
boje proti korupci a posílení spolupráce 
s Unií při potírání terorismu, radikalizace 
a hybridních hrozeb.

Or. hr
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Pozměňovací návrh 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování a boj proti chudobě. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují 
modernizaci systémů sociální ochrany k 
zajištění účinné, účelné a přiměřené 
ochrany ve všech fázích života jednotlivce, 
podporu sociálního začleňování, podporu 
rovných příležitostí a řešení nerovností a 

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování a boj proti chudobě. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují 
modernizaci systémů sociální ochrany k 
zajištění účinné, účelné a přiměřené 
ochrany ve všech fázích života jednotlivce, 
podporu sociálního začleňování, podporu 
rovných příležitostí a řešení nerovností a 
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chudoby. Intervence v této oblasti se 
rovněž zaměřují na: začleňování 
marginalizovaných skupin obyvatel, jako 
jsou Romové; boj proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace; podporu přístupu 
k dostupným a udržitelným službám 
vysoké kvality, pokud jde například o 
předškolní vzdělávání a péči, bydlení, 
zdravotní péči a základní sociální služby a 
dlouhodobou péči, mimo jiné 
prostřednictvím modernizace systémů 
sociální ochrany.

chudoby. Intervence v této oblasti se 
rovněž zaměřují na: boj proti diskriminaci 
na základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace; podporu přístupu 
k dostupným a udržitelným službám 
vysoké kvality, pokud jde například o 
předškolní vzdělávání a péči, bydlení, 
zdravotní péči a základní sociální služby a 
dlouhodobou péči, mimo jiné 
prostřednictvím modernizace systémů 
sociální ochrany.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Marijana Petir

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování a boj proti chudobě. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují 
modernizaci systémů sociální ochrany k 
zajištění účinné, účelné a přiměřené 
ochrany ve všech fázích života jednotlivce, 
podporu sociálního začleňování, podporu 
rovných příležitostí a řešení nerovností a 
chudoby. Intervence v této oblasti se 
rovněž zaměřují na: začleňování 
marginalizovaných skupin obyvatel, jako 
jsou Romové; boj proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace; podporu přístupu 
k dostupným a udržitelným službám 
vysoké kvality, pokud jde například o 
předškolní vzdělávání a péči, bydlení, 
zdravotní péči a základní sociální služby a 
dlouhodobou péči, mimo jiné 
prostřednictvím modernizace systémů 

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování, zejména menšin, a boj proti 
chudobě. Cíle intervencí v této oblasti 
zahrnují modernizaci systémů sociální 
ochrany k zajištění účinné, účelné a 
přiměřené ochrany ve všech fázích života 
jednotlivce, podporu sociálního 
začleňování, podporu rovných příležitostí a 
řešení nerovností a chudoby. Intervence v 
této oblasti se rovněž zaměřují na: 
začleňování marginalizovaných skupin 
obyvatel, jako jsou Romové; boj proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace; podporu 
přístupu k dostupným a udržitelným 
službám vysoké kvality, pokud jde 
například o předškolní vzdělávání a péči, 
bydlení, zdravotní péči a základní sociální 
služby a dlouhodobou péči, mimo jiné 
prostřednictvím modernizace systémů 
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sociální ochrany. sociální ochrany.

Or. hr

Pozměňovací návrh 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

p) Zvyšování schopnosti zemědělsko-
potravinářského odvětví a odvětví 
rybolovu odolávat konkurenčnímu tlaku, 
který se může projevit ze strany států 
využívajících NPP III a je tudíž nutné se 
na něj připravit, a odolávat tržním silám, 
jakož i postupné dosahování souladu s 
pravidly a normami Unie, a zároveň 
sledování hospodářských, sociálních a 
environmentálních cílů v rámci 
vyváženého územního rozvoje 
venkovských a pobřežních oblastí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Podpora přeshraničního 
zaměstnávání, pracovní mobility a 
sociálního a kulturního začleňování mimo 
jiné prostřednictvím integrace 
přeshraničních trhů práce včetně 
přeshraniční mobility; společných iniciativ 
v oblasti zaměstnanosti na místní úrovni; 
informačních a poradenských služeb a 
společné odborné přípravy; rovnosti žen a 
mužů; rovných příležitostí; integrace 
společenství přistěhovalců a zranitelných 
skupin; investic do veřejných služeb 

a) Podpora přeshraničního 
zaměstnávání, pracovní mobility a 
sociálního a kulturního začleňování mimo 
jiné prostřednictvím : integrace trhů 
práce přeshraniční mobilitou evropských 
občanů; společných iniciativ v oblasti 
zaměstnanosti na místní úrovni; 
informačních a poradenských služeb a 
společné odborné přípravy; rovnosti žen 
a mužů; rovných příležitostí; investic do 
veřejných služeb zaměstnanosti; a podpory 
investic do služeb veřejného zdravotnictví 
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zaměstnanosti; a podpory investic do 
služeb veřejného zdravotnictví a sociálních 
služeb.

a sociálních služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatele budou v příslušném případě 
rozděleny podle pohlaví.

vypouští se

Or. fr
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