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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Práce na příštím víceletém finančním rámci (VFR 2021–2027) by pro Evropskou unii a její 
členské státy mohla být příležitostí k realizaci globální vize spolupráce a evropského 
sousedství pevně zakotvené v evropských hodnotách, jako jsou ochrana lidských práv 
a environmentálních norem, zlepšení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek, 
jakož i vymýcení chudoby a všechny formy diskriminace. Na základě těchto úvah se 
zpravodajka rozhodla předložit změny návrhu Komise. 
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci, uvádí, že jeho obecným cílem je „prosazovat a 
podporovat hodnoty a zájmy Unie na celém světě v zájmu plnění cílů a zásad vnější činnosti“ 
(článek 3). Přesto návrh budí dojem, že je navržen tak, aby podporoval krátkodobé domácí 
zájmy EU, zejména v oblasti migrace a bezpečnosti, a to na úkor mezinárodní spolupráce 
a rozvoje. Aby se omezily tyto kritické aspekty, zpravodajka spolu s odborníky z řad 
zúčastněných stran a nevládních organizací vypracovala stanovisko, které vychází 
z feministického přístupu k rozvoji a jehož cílem je chránit cíle mezinárodní spolupráce 
a provádět dlouhodobě udržitelný rozvoj.
Zpravodajka navrhuje posílení odkazu na stávající nástroje spolupráce a na soudržnost politik.  
V souladu se základními zásadami, jež jsou rovněž stanoveny v evropských Smlouvách, by 
toto nařízení mělo pomáhat při provádění cílů udržitelného rozvoje v rámci evropské politiky 
sousedství a zajišťovat ve svých cílech soudržnost politik v zájmu udržitelného rozvoje.  
Provádění tohoto nařízení by se mělo řídit politickým rámcem pro rozvojovou spolupráci EU 
stanoveným v Lisabonské smlouvě, Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohodě 
o klimatu. Provádění cílů udržitelného rozvoje nelze dosáhnout prostřednictvím cílů 
a přístupů, které se týkají jednoho odvětví: Cíl udržitelného rozvoje č. 5 týkající se rovnosti 
žen a mužů je průřezový a usiluje o dosažení rovnosti žen a mužů a posílení a posílení 
postavení žen ve všech ostatních rozměrech. Unie by měla posilovat partnerství mezi všemi 
aktéry v oblasti rozvoje, zejména organizacemi občanské společnosti, již podporují 
mezikulturní dialog. Její opatření by měla podporovat její základní hodnoty, včetně přispívání 
k vymycování chudoby, boji proti nerovnosti ve všech jejích podobách, zejména proti 
nerovnostem mezi ženami a muži. Nový nástroj by měl podporovat a posilovat opatření 
zaměřená na zachovávání míru, předcházení konfliktům, boj proti hlavním příčinám nuceného 
vysidlování a podporu obyvatelstva, zemí a regionů čelících zvýšenému migračnímu tlaku 
nebo přírodním nebo člověkem způsobeným katastrofám. Měl by rovněž podporovat 
spravedlivé obchodní politiky v souladu s lidskými právy a spravedlivé z genderového 
hlediska, hospodářskou diplomacii a hospodářskou spolupráci. 
Nový nástroj by měl chránit a podporovat úlohu žen coby mírotvůrkyň a klíčových aktérů 
udržitelného rozvoje. Jak ukazuje feministický přístup, ženy historicky nikdy nestavěly svou 
politickou identitu na nacionalistickém základě, ale nejčastěji na vytváření mezinárodních sítí 
se ženami z různých prostředí, čímž se rozvíjel přístup založený na mezikulturních dialozích.
Podle názoru zpravodajky by cílů tohoto nařízení mohlo být dosaženo jen poskytnutím 
dostatečných prostředků nástrojům spolupráce s cílem podpory přiměřené výživy, kvalitního 
vzdělání, důstojné a udržitelné zaměstnanosti, zejména pro nejzranitelnější osoby, jako jsou 
ženy, děti a osoby LGBTI, jakož i podpory zdravotní péče včetně přístupu k bezpečným
potratům a dalších sociálních práv nezbytných pro občanství.
EU by měla jít nad rámec mezinárodních závazků a cílů v oblasti rovnosti žen a mužů 
a zaujmout feministický přístup jakožto hledisko spravedlnosti pro všechny, a nejen ženy 
a dívky. Cílem politiky v oblasti rozvoje a spolupráce je zachování spravedlivé a rovné 
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obživy pro každého člověka, životního prostředí a ekosystémů, jakož i sociálních a lidských 
zdrojů.  Politika EU v oblasti spolupráce by měla být genderově citlivá a zahrnovat práci v 
oblasti péče nebo reprodukce. Takové ekonomiky se nemohou řídit omezenými zásadami 
růstu, hospodářské soutěže a efektivity. Rámec EU pro rozvoj a spolupráci je potřebné 
přezkoumat, modernizovat a přehodnotit z pohledu feminismu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro rozvoj 
jako příslušný výbor, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 udržitelného rozvoje, 
přispívání k vymýcení chudoby, boj proti 
nerovnostem ve všech jejich podobách, 
zejména nerovnostem mezi ženami a 
muži, 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.

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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oblasti životního prostředí v rozvojových 
zemích s hlavním cílem vymýcení 
chudoby, jak stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) 
Smlouvy o EU.

oblasti životního prostředí v rozvojových 
zemích s hlavním cílem vymýcení 
chudoby, jak stanoví čl. 21 odst. 2 písm. d) 
Smlouvy o EU, a zachovávání míru, 
předcházení konfliktům a posilování 
mezinárodní bezpečnosti, jak je stanoveno 
v čl. 21 odst. 2 písm. c) Smlouvy o 
Evropské unii.

Pozměňovací návrh 3

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. Vyžaduje to také 
posouzení dopadu všech politik na 
dynamiku konfliktů a podporu přístupu 
zohledňujícího rovnost žen a mužů při 
analýzách konfliktů ve všech akcích a 
programech v rámci nařízení s cílem 
zabránit negativním dopadům na ženy, 
dívky a osoby LGBTIQ a maximalizovat 
dopady pozitivní.

__________________ __________________

45 „Přeměna našeho světa: Agenda pro 
udržitelný rozvoj 2030“, přijatá na 
summitu OSN o udržitelném rozvoji dne 

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

Pozměňovací návrh 4

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. EU 
podporovala přijetí těchto mezinárodních 
závazků a toto nařízení by mělo především 
usilovat o to, přispívat k jejich dosažení.
Vzhledem k tomu, že základem Agendy 
2030 jsou cíle udržitelného rozvoje, je 
Agenda 2030 transformativním rámcem 
pro vymýcení chudoby, dosažení 
udržitelného rozvoje na celém světě a 
podporu mírumilovných, spravedlivých a 
inkluzivních společností pro všechny, 
včetně všech druhů pohlavních identit. 
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. Cíl 
udržitelného rozvoje č. 5 týkající se 
rovnosti žen a mužů je průřezový a usiluje 
o dosažení rovnosti žen a mužů a posílení 
a posílení postavení žen ve všech těchto 
rozměrech. Cílem Agendy 2030 je, aby 
nikdo nebyl opomenut, a cíl 5 Agendy 
konkrétně usiluje o ukončení všech forem 
diskriminace vůči všem ženám a dívkám a 
usiluje o přijetí a posílení vymahatelných 
právních předpisů, které podporují 
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rovnost žen a mužů.. 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 
byly ohroženy jiné cíle.

__________________ __________________

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).

Pozměňovací návrh 5

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, 

(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 její základní hodnoty ve všech 
aspektech, a přispívat tak k vymycování 
chudoby, boji proti nerovnosti ve všech 
jejích podobách, zejména genderovým 
rozdílům, zachovávání míru, předcházení 
konfliktům prostřednictvím zapojení řady 
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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.

odborníků a zúčastněných stran, včetně 
žen a občanské společnosti, do jednání 
týkajících se  budování míru, posilování 
mezinárodní bezpečnosti a ochrany, 
odstraňování základních příčin migrace a 
násilného vysidlování obyvatelstva a 
pomoci obyvatelstvu, zemím a regionům, 
které čelí zvýšenému migračnímu tlaku a 
přírodním nebo člověkem způsobeným 
katastrofám, podpoře spravedlivé obchodní 
politiky v souladu s lidskými právy a 
spravedlivé z genderového hlediska, 
hospodářské diplomacie a hospodářské 
spolupráce, prosazování digitálních řešení 
a technologií a podpoře mezinárodního 
rozměru politik Unie, jakož i k šíření 
spravedlivých a inkluzivních společností. 
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 „Sdílená vize, společný postup: 
silnější Evropa. Globální strategie 
zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie“, červen 2016.

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Unie by měla uznat zásadní úlohu 
žen coby mírotvůrkyň. Uplatňování tohoto 
nařízení by mělo zahrnovat také rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách,
míru a bezpečnosti, která uznává svůj 
hlavní cíl ochrany žen a podstatného 
zvýšení jejich účasti na politických a 
rozhodovacích procesech, v nichž jsou 
stále zastoupeny nedostatečně. Účinné 
zapojení žen do rozhodovacích procesů na 
všech úrovních je zásadní, aby bylo možné 
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vytvářet reakce na odstraňování 
základních nerovností zohledňující 
rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 7

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 2015, 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
založené na lidských právech. Toto 
nařízení by tudíž mělo přispět k posílení 
odolnosti a propojení humanitární pomoci 
a rozvojové činnosti prostřednictvím
zeměpisných a genderově citlivých 
programů a 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).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by (13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
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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.

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, přičemž je potřeba věnovat 
zvláštní pozornost základním sociálním 
službám, a zejména zdravotnictví a 
vzdělání.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V souladu se stávajícími závazky 
v rámci akčního plánu EU pro rovnost 
žen a mužů II by mělo mít rovnost žen 
a mužů jako významný cíl alespoň 85 % 
programů financovaných z oficiální 
rozvojové pomoci a měl by být vytvořen 
tematický  program pro genderové otázky. 
Tyto závazky budou zohledněny 
prostřednictvím specifických cílů v rámci 
všech pilířů nástroje a s ohledem 
na rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen a dívek jakožto průřezové 
téma. Nezbytnými činiteli změny 
a přispěvateli k realizaci Agendy 2030 
jsou děti a mládež, a zejména dívky 
a mladé ženy, což 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 posilování 
postavení žen a dívek a přispívat 
k realizaci jejich potenciálu jakožto 
klíčových činitelů změn prostřednictvím 
investic do lidského rozvoje a sociálního 
začlenění.
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Pozměňovací návrh 10

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 a pohlaví, které jsou 
přizpůsobeny specifikům a cílům nástroje a 
které by, pokud možno, měly být založeny 
na rámci pro výsledky partnerské země.

Pozměňovací návrh 11

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 země, které jsou 
zranitelné a mají nejvíce zapotřebí pomoci, 
tak z hlediska tematického – dosáhnout 
cílů udržitelného rozvoje, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu lidí, jakož i migraci, 
boj proti změně klimatu a přispívání k 
realizaci lidských práv včetně rovnosti žen 
a mužů ve všech partnerských zemích EU.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Toto nařízení by se mělo zaměřit 
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na vzestup odporu proti právům žen a 
rovnosti žen a mužů v celosvětovém 
měřítku; mělo by pomoci organizacím, 
které jsou činné v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví a práv (přístup ke 
kvalitním a dostupným informacím, 
vzdělávání a službám), jakož i v oblasti 
boje proti genderovému násilí, mimo jiné 
proti škodlivým tradičním postupům, jako 
je mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
tzv. zločiny ze cti, znásilnění a sexuální 
násilí, domácí násilí, sňatky dětí 
a diskriminace na základě pohlaví ze 
strany státu, a zajistit dostatečnou 
provozní kapacitu těchto organizací.

Pozměňovací návrh 13

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 2015[1], 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 a 
ochrana, migrace a mobilita, včetně řešení 
základních příčin migrace a nuceného 
vysídlení a řešení jejich nerovného 
dopadu na ženy a dívky. 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. Toto nařízení by mělo 
napomáhat provádění cílů udržitelného 
rozvoje v zemích mimo Unii a zajišťovat 
soudržnost politik v oblasti udržitelného 
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rozvoje v rámci všech jejích cílů.

__________________ __________________

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.

Pozměňovací návrh 14

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 III, 
nástroje humanitární pomoci, rozhodnutí o 
zámořských zemích a územích, evropského 
nástroje pro jadernou bezpečnost jako 
doplňku nástroje pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci na 
základě Smlouvy o Euratomu, společné 
zahraniční a bezpečnostní a ochranné 
politiky a nově navrženého evropského 
mírového nástroje, 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.

__________________ __________________

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 

63 COM (2018) 465 final. Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení 



PE628.565v04-00 14/67 AD\1170344CS.docx

CS

nástroje předvstupní pomoci (NPP III). 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.

Pozměňovací návrh 15

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) 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 s přístupem 
zohledňujícím rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
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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) Zatímco demokracie a lidská práva 
včetně rovnosti žen a mužů a posilování 
postavení a práv žen a dívek 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 
úlohu, která vyplývá z její globální povahy 
a z nezávislosti akcí na souhlasu vlád a 
orgánů veřejné moci dotčených třetích 
zemí.

Pozměňovací návrh 17

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. Při řešení 
problematiky rovnosti žen a mužů by 
jejich činnost měla být v souladu se 
zásadami zakotvenými v Úmluvě OSN 
o odstranění diskriminace žen (CEDAW) 
a případně v Úmluvě Rady Evropy 
o předcházení násilí páchanému 
na ženách a domácímu násilí a boji proti 
němu (dále jen „Istanbulská úmluva“).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) V souladu s konsensem o rozvoji 
prohloubí toto nařízení partnerství s 
organizacemi občanské společnosti na 
podporu udržitelného rozvoje, a to za 
pomoci prosazování pracovního prostoru 
a příznivého prostředí pro organizace 
občanské společnosti, aby mohly plnit své 
četné úlohy jako obránci lidských práv, 
včetně práv žen a dívek, a demokracie, 
právního státu, sociální spravedlnosti, 
ochránců práv, nezávislí advokáti 
monitorující změny, mimo jiné 
prostřednictvím vzdělávání v oblasti 
rozvoje a zvyšování informovanosti. Toto 
nařízení bude podporovat nezávislý 
prostor pro občanskou společnost a zvýší 
podporu budování kapacit organizací 
občanské společnosti s cílem posílit jejich 
zapojení a vliv v procesu rozvoje a přispět 
k politickému, sociálnímu, 
environmentálnímu a hospodářskému 
pokroku.

Pozměňovací návrh 19

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 včetně priorit stanovených 
v azylovém a migračním fondu (AMIF). 
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 potřeb 
vysídlených osob a přijímajících komunit 
pomocí genderového přístupu. Kromě 
toho správa a řízení migrace, včetně 
ochrany práv uprchlíků a migrantů v rámci 
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cílů tohoto nařízení
prostřednictvím usnadnění bezpečné 
a legální migrace, přispějí ke zvýšení 
přínosů migrace.

Pozměňovací návrh 20

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) Typy financování a metody
provádění podle tohoto nařízení by se měly 
vybírat na základě potřeb partnera, jeho 
preferencí, specifického kontextu 
a genderových otázek a toho, nakolik jsou 
schopny dosáhnout specifických cílů 
opatření a přinést výsledky, přičemž se 
přihlíží zejména k nákladům na kontrolní 
opatření, administrativní zátěž
a očekávané riziko 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.

Pozměňovací návrh 21

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 

(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 pokroku, a podpora 
socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, podporu 
mírumilovných, spravedlivých a 
inkluzivních společností, udržitelný a 
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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.

inkluzivní růst, vytváření důstojných 
pracovních míst a hospodářské příležitosti, 
zejména pro nejzranitelnější osoby, jako 
jsou ženy a dívky, osoby LGBTI a oběti 
konfliktu a osoby se zdravotním 
postižením, a to prostřednictvím podpory 
socioekonomických odvětví, 
mikropodniků a malých a středních 
podniků a družstev, především pokud jsou 
vlastněny ženami, jakož i řešení změny 
klimatu, zhoršování životního prostředí a 
konkrétních socioekonomických 
základních příčin migrace a vysidlování, 
jež nadměrně postihuje ženy a dívky. 
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. 

Pozměňovací návrh 22

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, se zvláštním ohledem na místní 
udržitelný rozvoj, který může podporovat 
posílení postavení žen a jejich sebeurčení. 
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 
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finanční podpory pro způsobilé investice.

Pozměňovací návrh 23

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/Euratom. 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, se 
zvláštním zaměřením na zranitelné 
skupiny, včetně žen, osob LGBTI a 
zdravotně postižených osob. Při 
financování operací EFSD+ by měly být 
upřednostněny operace, které mají velký 
dopad na vytváření pracovních míst, 
jejichž poměr nákladů a přínosů přispívá 
k udržitelnosti investic a které poskytují 
nejvyšší záruky udržitelnosti
a dlouhodobého dopadu na rozvoj 
zohledňující rovnost žen a mužů. Operace 
podporované zárukou pro vnější činnost
by měly být doprovázeny důkladným 
hodnocením ex ante a ex post 
environmentálních, finančních a 
sociálních aspektů, včetně jejich 
specifického dopadu na ženy a dopadu na 
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dotčená a izolovaná společenství, jakož i 
určení účinných způsobů jejich řešení, a 
to 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.

__________________ __________________

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).

Pozměňovací návrh 24

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 ochrany a 
stability, změny klimatu a životního 
prostředí, oceánů a migrační krize a jejích 
základních příčin, které neúměrně 
postihují ženy a dívky a vystavují 
zranitelné skupiny včetně osob LGBTI 
vyššímu riziku újmy. 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.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201678 je třeba hodnotit tento program 
na základě informací shromážděných 
prostřednictvím zvláštních monitorovacích 
požadavků, zároveň však zamezit 
nadměrné regulaci a administrativní zátěži, 
zejména pro členské státy. Tyto požadavky 
mohou v příslušných případech zahrnovat 
měřitelné ukazatele jakožto základ pro 
hodnocení toho, jaké má program účinky
v praxi. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci Evropský parlament a Rada 
obdrží veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
přípravě aktů v přenesené pravomoci 
věnují.

(47) Podle odstavců 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201678 je třeba hodnotit tento program 
na základě informací shromážděných 
prostřednictvím zvláštních monitorovacích 
požadavků, zároveň však zamezit 
nadměrné regulaci a administrativní zátěži, 
zejména pro členské státy. Tyto požadavky 
by měly v příslušných případech zahrnovat 
měřitelné ukazatele, jako jsou údaje 
rozlišené podle pohlaví, jakožto základ pro 
hodnocení účinků programu v praxi. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů. Zejména pak pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci Evropský parlament a Rada 
obdrží veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
přípravě aktů v přenesené pravomoci 
věnují.

__________________ __________________

78 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

78 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Obecným cílem tohoto nařízení je 
prosazovat a podporovat hodnoty a zájmy 
Unie na celém světě za účelem plnění cílů 
a zásad vnější činnosti Unie stanovených v 
čl. 3 odst. 5 a článcích 8 a 21 Smlouvy o 
Evropské unii při současném respektování 
politického rámce pro rozvojovou 
spolupráci EU stanoveného v článku 208 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
Evropského konsensu o rozvoji, Agendy 
2030 pro udržitelný rozvoj, akčního plánu 
pro rovnost žen a mužů II a Pařížské 
dohody o změně klimatu.

Pozměňovací návrh 27

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 
dosažení udržitelného rozvoje, vymýcení 
chudoby a boje proti všem druhům 
nerovností, včetně nerovností mezi ženami 
a muži;

Pozměňovací návrh 28

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 

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

organizace občanské společnosti, včetně 
organizací žen, budovat mír, předcházet 
konfliktům a podporovat spravedlivé a 
inkluzivní společnosti, podporovat 
stabilitu a mír a řešit další globální výzvy 
včetně migrace, mobility a změny klimatu;

Pozměňovací návrh 29

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. Toto nařízení by mělo přispět ke 
kolektivním cílům EU v časovém rámci 
Agendy 2030, přičemž je třeba mít 
na paměti průřezový charakter cíle 5.
Nejméně 92 % výdajů v rámci tohoto 
nařízení musí splňovat kritéria oficiální 
rozvojové pomoci, jak jsou v současnosti
stanovená Výborem pro rozvojovou pomoc 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V souladu s Evropským 
konsensem o rozvoji by nejméně 20 % 
oficiální rozvojové pomoci poskytované 
podle tohoto nařízení v rámci všech 
programů, zeměpisných i tematických, po 
dobu platnosti jeho akcí mělo být účelově 
vyhrazeno na sociální začleňování 
a lidský rozvoj, aby bylo možné podpořit 
a rozšířit poskytování základních 
sociálních služeb, jako je zdravotnictví, 
výživa, vzdělávání a sociální ochrana, 
nejvíce marginalizovaným skupinám, 
včetně žen a dětí.
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Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V souladu se stávajícími závazky  
v rámci akčního plánu EU pro rovnost 
žen a mužů II by nejméně 85 % oficiální 
rozvojové pomoci poskytované podle 
tohoto nařízení mělo mít jako hlavní nebo 
významný cíl rovnost mezi muži a ženami 
a práva a upevnění postavení žen a dívek, 
a to v rámci všech programů, zeměpisných 
i tematických, po dobu trvání těchto akcí.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Rovnost žen a mužů a posilování 
postavení žen a dívek

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 7 000 milionů EUR na tematické 
programy:

b) 9 700 milionů EUR na tematické 
programy:
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Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Rovnost žen a mužů a posílení 
postavení žen a dívek – 1700 milionů 
EUR,

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rezerva pro nově se objevující 
výzvy a priority ve výši 10 200 milionů 
EUR navyšuje částky uvedené v odstavci 2 
v souladu s článkem 15.

3. Balíček pro nově se objevující 
výzvy a potřeby ve výši 10 200 milionů 
EUR navyšuje částky uvedené v odstavci 2 
v souladu s článkem 15.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zastřešující rámec politiky pro provádění 
tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, 
dohody o partnerství a spolupráci, 
vícestranné dohody a jiné dohody, které 

Zastřešující rámec politiky pro provádění 
tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, 
dohody o partnerství a spolupráci, 
vícestranné dohody a jiné dohody, které 
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zakládají právně závazný vztah s 
partnerskými zeměmi, jakož i závěry 
Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z 
vrcholných schůzek nebo závěry setkání na 
vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, 
příslušná usnesení Evropského parlamentu, 
sdělení Komise nebo společná sdělení 
Komise a vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

zakládají právně závazný vztah s 
partnerskými zeměmi, jakož i závěry 
Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z 
vrcholných schůzek nebo závěry setkání na 
vysoké úrovni s partnerskými zeměmi, 
příslušná usnesení Evropského parlamentu, 
sdělení Komise nebo společná sdělení 
Komise a vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku. To 
dále zahrnuje mimo jiné globální strategii 
EU, integrovaný přístup EU k vnějším 
konfliktům a krizím, Evropský konsensus 
o rozvoji, akční plán EU pro rovnost žen a 
mužů, jakož i  provádění rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 1820 o 
ženách, míru a bezpečnosti ze strany EU.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uplatňuje se přístup založený na 
právech, který zahrnuje všechna lidská 
práva, ať už se jedná o práva občanská, 
politická, ekonomická, sociální či kulturní, 
s cílem začlenit zásady v oblasti lidských 
práv, podpořit držitele práv při vymáhání 
jejich nároků, se zaměřením na chudší a 
zranitelnější skupiny a napomoci 
partnerským zemím při provádění jejich 
mezinárodních závazků v oblasti lidských 
práv. Toto nařízení prosazuje rovnost žen 
a mužů a posílení postavení žen.

2. Uplatňuje se přístup založený na 
právech, který zahrnuje všechna lidská 
práva, ať už se jedná o práva občanská, 
politická, ekonomická, sociální či kulturní, 
s cílem začlenit zásady v oblasti lidských 
práv, podpořit držitele práv při vymáhání 
jejich nároků, se zaměřením na 
marginalizované skupiny, včetně menšin, 
žen a dívek, starších osob, dětí, osob 
LGBTI, domorodého obyvatelstva a osob 
se zdravotním postižením a napomoci 
partnerským zemím při provádění jejich 
mezinárodních závazků v oblasti lidských 
práv.

Pozměňovací návrh 40

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

2a. Toto nařízení podporuje zejména 
rovnost žen a mužů a postavení žen tím, 
že vyčleňuje finanční prostředky 
na zlepšení rovnosti žen a mužů ve třetích 
zemích a obecně zajišťuje, aby ukazatel 
pohlaví byl součástí koncepce, provádění 
a hodnocení všech projektů. Práva žen, 
podpora rovnosti žen a mužů a klimatická 
spravedlnost musí být začleněny do 
vnitrostátních a regionálních 
strategických programů.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Toto nařízení bude prosazovat plné 
a účinné provádění Pekingské akční 
platformy a akčního programu 
Mezinárodní konference o populaci a 
rozvoji, jakož i výsledků jejich hodnotících 
konferencí, a zavazuje se k podpoře 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv. Bude prosazovat, chránit a 
naplňovat právo mít plnou kontrolu nad 
záležitostmi svého pohlavního života a 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
právo o nich svobodně a odpovědně 
rozhodovat, bez diskriminace, nátlaku 
a násilí. Toto nařízení bude věnovat 
zvláštní pozornost potřebnosti 
všeobecného přístupu ke kvalitním 
a cenově dostupným komplexním 
informacím o sexuálním a reprodukčním 
zdraví a ke vzdělávání, včetně komplexní 
sexuální výchovy, jakož i ke službám 
zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Toto nařízení podporuje posilování 
postavení dětí a mládeže, zejména dívek a 
mladých žen, a přispívá k realizaci jejich 
potenciálu jakožto klíčových činitelů změn 
.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie prosazuje mnohostranný přístup ke 
globálním statkům a výzvám založený na 
pravidlech a v tomto ohledu spolupracuje s 
členskými státy, partnerskými zeměmi, 
mezinárodními organizacemi a jinými 
dárci.

Unie prosazuje mnohostranný přístup ke 
globálním veřejným statkům a výzvám 
založený na pravidlech a v tomto ohledu 
spolupracuje s členskými státy, 
partnerskými zeměmi, mezinárodními 
organizacemi a jinými dárci.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vztazích s partnerskými zeměmi jsou 
zohledňovány jejich výsledky při 
provádění závazků, mezinárodních dohod a 
naplňování smluvních vztahů s Unií.

Ve vztazích s partnerskými zeměmi jsou 
zohledňovány jejich výsledky při 
provádění závazků, mezinárodních dohod, 
zejména Pařížské dohody, a naplňování 
smluvních vztahů s Unií.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce mezi Unií a členskými státy na 
jedné straně a partnerskými zeměmi na 
druhé straně je založena na zásadách 
účinnosti rozvoje a tyto zásady případně 
prosazuje, a sice: odpovědnost 
partnerských zemí za priority rozvoje, 
zaměření na výsledky, inkluzivní 
rozvojová partnerství, transparentnost a 
vzájemná odpovědnost. Unie podporuje 
účinnou a efektivní mobilizaci zdrojů a 
jejich využívání.

Spolupráce mezi Unií a členskými státy na 
jedné straně a partnerskými zeměmi na
druhé straně je založena na zásadách 
účinnosti rozvoje a tyto zásady prosazuje, a 
sice: odpovědnost partnerských zemí za 
priority rozvoje, zaměření na výsledky, 
inkluzivní rozvojová partnerství, 
transparentnost, vzájemnou odpovědnost a 
rovnost žen a mužů. Unie podporuje 
účinnou a efektivní mobilizaci zdrojů a 
jejich využívání.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se zásadou inkluzivního 
partnerství Komise v příslušných 
případech zajistí, aby se uskutečnily 
náležité konzultace příslušných 
zúčastněných stran partnerských zemí, 
včetně organizací občanské společnosti a 
místních orgánů, a aby měly včasný přístup 
k odpovídajícím informacím, které jim 
umožní hrát smysluplnou úlohu během 
procesů navrhování, provádění a 
souvisejícího monitorování programů.

V souladu se zásadou inkluzivního 
partnerství Komise zajistí, aby se 
uskutečnily náležité konzultace příslušných 
zúčastněných stran partnerských zemí, 
včetně organizací občanské společnosti, 
ženských organizací a místních orgánů, a 
aby měly včasný přístup k odpovídajícím 
informacím, a bylo jim umožněno hrát 
smysluplnou úlohu během procesů 
navrhování, provádění a souvisejícího 
monitorování programů.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Programy a akce podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko změny 
klimatu, ochrany životního prostředí a 
rovnosti žen a mužů a v příslušném případě 
se zaměřují na vzájemné vazby mezi cíli 
udržitelného rozvoje za účelem podpory 

6. Programy a akce podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko předcházení 
konfliktům, budování míru a vnímavosti 
vůči konfliktům, změny klimatu, ochrany 
životního prostředí a rovnosti žen a mužů a 
posilování postavení žen a vnímavosti vůči 
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integrovaných akcí, které mohou vytvářet 
vedlejší přínosy, a plnit tak soudržně více 
cílů. Tyto programy a akce jsou založeny 
na analýze rizik a zranitelnosti, začleňují 
přístup založený na zvyšování odolnosti a 
zohledňují možné konflikty. Řídí se 
zásadou, že nikdo nemá být opomenut.

konfliktům a v příslušném případě se 
zaměřují na vzájemné vazby mezi cíli 
udržitelného rozvoje za účelem podpory 
integrovaných akcí, které mohou vytvářet 
vedlejší přínosy, a plnit tak soudržně více 
cílů. Tyto programy a akce jsou založeny 
na analýze rizik a zranitelnosti, začleňují 
přístup založený na zvyšování odolnosti a 
zohledňují možné konflikty. Řídí se 
zásadou, že nikdo nemá být opomenut, a 
zásadou „neškodit“.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budování kapacit vojenských aktérů na 
podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu 
rozvoje

Budování kapacit mírových aktérů na 
podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu 
rozvoje

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S cílem přispět k udržitelnému 
rozvoji, který vyžaduje vytvoření 
stabilních, mírumilovných a inkluzivních 
společností, lze pomoc Unie poskytovanou 
podle tohoto nařízení za výjimečných 
okolností stanovených v odstavci 4 použít 
v souvislosti s širší reformou
bezpečnostního sektoru nebo k budování 
kapacit vojenských aktérů v partnerských 
zemích za účelem provádění rozvojových 
činností a činností souvisejících s 
bezpečností v zájmu rozvoje.

2. S cílem přispět k udržitelnému 
rozvoji, který vyžaduje vytvoření 
stabilních, mírumilovných a inkluzivních 
společností, v nichž platí rovnost žen a 
mužů, lze pomoc Unie poskytovanou podle 
tohoto nařízení za výjimečných okolností 
stanovených v odstavci 4 použít v 
souvislosti s širší reformou sektoru
bezpečnosti a ochrany nebo k budování 
kapacit mírotvorných aktérů v 
partnerských zemích za účelem provádění 
rozvojových činností a činností 
souvisejících s bezpečností a 
zabezpečením v zájmu rozvoje.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pomoc podle tohoto článku může 
zahrnovat zejména zajišťování programů 
budování kapacit na podporu rozvoje a 
bezpečnosti v zájmu rozvoje, včetně 
odborné přípravy, odborného vedení 
a poradenství, jakož i poskytování 
vybavení, zlepšení infrastruktury a 
poskytování služeb, které s touto pomocí 
přímo souvisejí.

3. Pomoc podle tohoto článku může 
zahrnovat zejména zajišťování programů 
budování kapacit na podporu rozvoje a
bezpečnosti a ochrany v zájmu rozvoje, 
včetně odborné přípravy, odborného vedení 
a poradenství, jakož i poskytování 
vybavení, zlepšení infrastruktury a 
poskytování služeb, které s touto pomocí 
přímo souvisejí.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud požadavky k náležitému 
dosažení cílů Unie podle tohoto nařízení 
není možné splnit prostřednictvím 
nevojenských aktérů a pokud je ohrožena 
existence fungujících státních institucí či 
ochrana lidských práv a základních svobod 
a státní instituce nemohou tomuto ohrožení 
čelit a

a) pokud požadavky k náležitému 
dosažení cílů Unie podle tohoto nařízení 
není možné splnit prostřednictvím 
nevojenských aktérů a pokud je ohrožena 
existence fungujících státních institucí či 
ochrana lidských práv, rovnost žen a mužů
a základních svobod a státní instituce 
nemohou tomuto ohrožení čelit a

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Rovněž zajistí, aby akce zaměřené 
na reformu vojenských sil přispěly k jejich 
větší transparentnosti, odpovědnosti a 
dodržování lidských práv všech žen, mužů, 
dívek a chlapců, kteří spadají do jejich 
jurisdikce.
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise zavede vhodné postupy pro
posouzení rizik, monitorování a hodnocení 
opatření podle tohoto článku.

7. Komise do celého politického 
procesu aktivně zapojuje inkluzivní 
občanskou společnost a zajišťuje plné 
zapojení žen a dívek, včetně hodnocení 
rizik a analýz konfliktů; a provede 
důslednou a systematickou předběžnou 
analýzu konfliktu, která plně zahrne 
genderovou analýzu, posouzení rizik a
monitorování a hodnocení opatření podle 
tohoto článku. V rámci tohoto posouzení 
budou vyhodnoceny (potenciální) dopady 
každého opatření podle tohoto článku nad 
rámec okamžitých vojenských kapacit 
partnerských zemí, aby se zajistilo, že jsou 
citlivé vůči konfliktu a zohledňují rovnost 
žen a mužů, že neškodí a aktivně 
přispívají k bezpečnosti lidí a udržitelnosti 
míru. Procesy monitorování a hodnocení 
ve velké míře čerpají z analýz a svědectví 
občanské společnosti a různých žen a 
dívek s cílem posoudit dopad každého 
opatření na dynamiku konfliktu a 
genderovou dynamiku v prostředí každé 
příslušné země.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Spolupráce a intervence podle 
tohoto nařízení se programují, s výjimkou 
akcí rychlé odezvy uvedených v čl. 4 odst. 
4.

1. Veškerá spolupráce a veškeré 
intervence podle tohoto nařízení jsou 
citlivé vůči konfliktu a zohledňují rovnost 
žen a mužů. Spolupráce a intervence podle 
tohoto nařízení se programují, s výjimkou 
akcí rychlé odezvy uvedených v čl. 4 odst. 
4.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Unie konzultuje také další dárce 
a aktéry, případně včetně 
zástupců občanské společnosti a místních 
orgánů;

c) Unie konzultuje také další dárce 
a aktéry, včetně zástupců občanské 
společnosti a místních orgánů;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) tematické programy v oblasti 
lidských práv, demokracie a občanské 
společnosti uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. a) 
a b) poskytují pomoc nezávisle na souhlasu 
vlád a jiných orgánů veřejné správy 
dotčených třetích zemí. Tyto tematické 
programy podporují zejména organizace 
občanské společnosti.

d) tematické programy v oblasti 
lidských práv, demokracie, rovnosti žen a 
mužů, posilování postavení žen a dívek a 
občanské společnosti uvedené v čl. 4 odst. 
3 písm. a), aa) a b) poskytují pomoc 
nezávisle na souhlasu vlád a jiných orgánů 
veřejné správy dotčených třetích zemí. 
Tyto tematické programy podporují 
zejména organizace občanské společnosti, 
včetně organizací hájících práva žen.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) programování může předpokládat 
činnosti v oblasti spolupráce financované 
z různých prostředků uvedených v čl. 6 
odst. 2 a z jiných programů Unie v 
souladu s jejich základními akty.

c) závazků partnerů a jejich plnění 
posuzovaného na základě kritérií, jako je 
politická reforma, rovnost žen a mužů, 
řádná správa věcí veřejných, lidská práva 
a hospodářský a sociální rozvoj;
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) potřeb partnerů určených na 
základě zvláštních kritérií s přihlédnutím k 
počtu obyvatel, chudobě, nerovnosti, 
lidskému rozvoji, hospodářské a 
environmentální zranitelnosti a odolnosti 
státu a společnosti;

a) potřeb partnerů určených na 
základě zvláštních kritérií s přihlédnutím k 
počtu obyvatel, chudobě, nerovnosti, 
lidskému rozvoji, stavu lidských práv a 
základních svobod včetně rovnosti žen a 
mužů, hospodářské a environmentální 
zranitelnosti a odolnosti státu a společnosti;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) závazků partnerů a jejich plnění 
posuzovaného na základě kritérií, jako je 
politická reforma a hospodářský a sociální 
rozvoj;

c) závazků partnerů a jejich plnění 
posuzovaného na základě kritérií, jako je 
politická reforma, rovnost žen a mužů, 
řádná správa věcí veřejných, lidská práva
a hospodářský a sociální rozvoj;

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) potenciálního dopadu financování 
v oblasti rovnosti žen a mužů z prostředků 
Unie;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Programové dokumenty pro 
zeměpisné programy musí být založeny na 
výsledcích a případně zohledňovat 
mezinárodně dohodnuté cíle a ukazatele 
stanovené zejména pro cíle udržitelného 
rozvoje, jakož i rámce výsledků na úrovni 
zemí, aby bylo možné posuzovat a 
oznamovat příspěvek Unie k výsledkům na 
úrovni výstupů, výsledků a dopadu.

5. Programové dokumenty pro 
zeměpisné programy musí být založeny na 
výsledcích a zohledňovat mezinárodně 
dohodnuté cíle a ukazatele stanovené 
zejména pro cíle udržitelného rozvoje, 
jakož i rámce výsledků na úrovni zemí, aby 
bylo možné posuzovat a oznamovat 
příspěvek Unie k výsledkům na úrovni 
výstupů, výsledků a dopadu.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě programových dokumentů pro 
země a regiony v krizových situacích, v 
období po krizi a v nestabilních a 
zranitelných situacích je nutno řádně 
zohlednit zvláštní potřeby a okolnosti 
dotčených zemí nebo regionů.

Příprava programových dokumentů pro 
země a regiony v krizových situacích, v 
období po krizi a v nestabilních a 
zranitelných situacích je prováděna na 
základě kontextově specifických analýz a
přístupu vycházejícího z lidských a 
ženských práv.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
předcházení konfliktům, budování míru, 
usmíření po ukončení konfliktu 
a opatřením na obnovu země a přípravu 
na katastrofy a rovněž úloze žen a právům 
dětí v těchto procesech.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
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Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceleté orientační programy 
stanoví zvolené prioritní oblasti pro 
financování z prostředků Unie, specifické 
cíle, očekávané výsledky, jasné a konkrétní 
ukazatele výkonnosti a orientační finanční 
příděly, a to jak celkové, tak i pro 
jednotlivé prioritní oblasti.

2. Víceleté orientační programy 
stanoví zvolené prioritní oblasti pro 
financování z prostředků Unie, specifické 
cíle, očekávané výsledky, jasné a konkrétní 
ukazatele výkonnosti rozčleněné alespoň 
podle věku a pohlaví  a orientační finanční
příděly, a to jak celkové, tak i pro 
jednotlivé prioritní oblasti, včetně balíčků 
vyhrazených pro občanskou společnost a 
organizace na podporu žen.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) společném dokumentu mezi Unií a 
dotčeným partnerem nebo partnery, v 
němž se stanoví posouzení dopadů na 
rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve víceletých orientačních programech se 
v případě tematických programů stanoví 
pro příslušná témata strategie Unie, priority 
zvolené pro financování ze strany Unie, 
specifické cíle, očekávané výsledky, jasné 
a konkrétní ukazatele výkonnosti a 
mezinárodní situace a činnosti hlavních 
partnerů.

Ve víceletých orientačních programech se 
v případě tematických programů stanoví 
pro příslušná témata strategie Unie, priority 
zvolené pro financování ze strany Unie, 
specifické cíle, očekávané 
výsledky, posouzení dopadu na rovnost 
žen a mužů, jasné a konkrétní ukazatele 
výkonnosti rozčleněné alespoň podle 
pohlaví a věku a mezinárodní situace 
a činnosti hlavních partnerů.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě náležitě opodstatněných 
závažných a naléhavých důvodů, jako jsou 
krize nebo bezprostřední ohrožení 
demokracie, právního státu, lidských práv 
nebo základních svobod, může Komise 
víceleté orientační programy uvedené v 
článcích 12 a 13 tohoto nařízení změnit 
prostřednictvím prováděcích aktů přijatých 
postupem pro naléhavé případy uvedeným 
v čl. 35 odst. 4.

5. V případě náležitě opodstatněných 
závažných a naléhavých důvodů, jako jsou 
krize nebo bezprostřední ohrožení 
demokracie, míru, právního státu, lidských 
práv nebo základních svobod, může 
Komise víceleté orientační programy 
uvedené v článcích 12 a 13 tohoto nařízení 
změnit prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých postupem pro naléhavé případy 
uvedeným v čl. 35 odst. 4.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) potřeby na základě ukazatelů, jako 
je například počet obyvatel a úroveň 
rozvoje;

a) potřeby na základě ukazatelů, jako 
jsou například počet obyvatel, úroveň 
rozvoje a ukazatele rovnosti žen a mužů;

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) závazek vybudovat pevnou a 
udržitelnou demokracii a pokrok v tomto 
procesu;

c) závazek vybudovat pevný a 
udržitelný mír a demokracii a pokrok v 
tomto procesu;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopad na rovnost žen a mužů;

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme roční nebo víceleté 
akční plány nebo opatření. Opatření mohou 
mít formu jednotlivých opatření, zvláštních 
opatření, podpůrných opatření nebo 
mimořádných opatření pomoci. Akční 
plány a opatření stanoví pro každou akci 
sledované cíle, očekávané výsledky a 
hlavní činnosti, způsoby provádění, 
rozpočet a výdaje na podporu.

1. Komise přijme roční nebo víceleté 
akční plány nebo opatření. Opatření mohou 
mít formu jednotlivých opatření, zvláštních 
opatření, podpůrných opatření nebo 
mimořádných opatření pomoci. Akční 
plány a opatření stanoví pro každou akci 
sledované cíle, očekávané výsledky a 
hlavní činnosti, způsoby provádění, 
rozpočet a výdaje na podporu. Stanoví 
také, jakým způsobem každá akce přispívá 
k plnění cílů v oblasti lidského rozvoje, 
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sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů 
a práv a posílení postavení žen a dívek, 
jakož i v oblasti změny klimatu a životního 
prostředí, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 3, 
včetně orientačních přídělů. Rovněž se 
zvažují jejich potenciální nepříznivé 
účinky na tyto cíle a podle toho se 
upravují plány.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) studie, zasedání, poskytování 
informací, osvětu, školení, přípravu 
a výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů, publikační činnost a veškeré další 
výdaje na správní nebo technickou pomoc 
nezbytnou pro programování a řízení akcí, 
včetně placených externích odborníků;

a) studie, zasedání, poskytování 
informací, osvětu, školení, přípravu 
a výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů, včetně postupů týkajících se žen,
publikační činnost a veškeré další výdaje 
na správní nebo technickou pomoc 
nezbytnou pro programování a řízení akcí, 
včetně placených externích odborníků;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím nebo prodloužením 
mimořádných opatření pomoci 
nepřekračujících 20 milionů EUR 
informuje Komise Radu o jejich povaze a 
cílech a předpokládaných finančních 
částkách. Komise informuje Radu dříve, 
než přistoupí k zásadním změnám 
mimořádných opatření pomoci, která již 
byla přijata. V zájmu soudržnosti vnější 
činnosti Unie zohlední Komise přístup 
přijatý Radou v rámci příslušné politiky, a 
to při plánování a následném provádění 
těchto opatření.

Před přijetím nebo prodloužením 
mimořádných opatření pomoci 
nepřekračujících 20 milionů EUR 
informuje Komise Radu o jejich povaze a 
cílech a předpokládaných finančních 
částkách. Komise informuje Radu dříve, 
než přistoupí k zásadním změnám 
mimořádných opatření pomoci, která již 
byla přijata. V zájmu soudržnosti vnější 
činnosti Unie zohlední Komise přístup 
přijatý Radou v rámci příslušné politiky, 
včetně přístupu zohledňujícího rovnost 
žen a mužů, a to při plánování a následném 
provádění těchto opatření.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě náležitě opodstatněných 
závažných a naléhavých důvodů, jako jsou 
krize, včetně přírodních nebo člověkem 
způsobených katastrof, bezprostředního 
ohrožení demokracie, právního státu, 
lidských práv nebo základních svobod, 
může Komise přijmout akční plány a 
opatření nebo změny existujících akčních 
plánů a opatření jako okamžitě použitelné 
prováděcí akty v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 35 odst. 4.

4. V případě náležitě opodstatněných 
závažných a naléhavých důvodů, jako jsou 
krize, včetně přírodních nebo člověkem 
způsobených katastrof, bezprostředního 
ohrožení demokracie, míru, právního státu, 
lidských práv nebo základních svobod, 
může Komise přijmout akční plány a 
opatření nebo změny existujících akčních 
plánů a opatření jako okamžitě použitelné 
prováděcí akty v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 35 odst. 4.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na úrovni akce se v souladu s platnými 
legislativními akty Unie, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU82 a směrnice Rady 
85/337/EHS83, provede náležité prověření 
z hlediska životního prostředí, včetně 
dopadů na změnu klimatu a biologickou 
rozmanitost, které u akcí citlivých 
z hlediska životního prostředí, zejména 
v případě významné nové infrastruktury, 
tam, kde je to vyžadováno, zahrnuje 
posouzení vlivu na životní prostředí.

Na úrovni akce se v souladu s platnými 
legislativními akty Unie, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/92/EU82 a směrnice Rady 
85/337/EHS83, provede náležité prověření 
z hlediska lidských práv včetně ženských 
práv, sociálních aspektů a životního 
prostředí, včetně dopadů na změnu klimatu 
a biologickou rozmanitost, které u akcí 
citlivých z hlediska životního prostředí, 
zejména v případě významné nové 
infrastruktury, tam, kde je to vyžadováno, 
zahrnuje posouzení vlivu na životní 
prostředí.

__________________ __________________

82 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 
o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 

82 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 
o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 
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(kodifikované znění) (Úř. věst. L 26, 
28.1.2012, s. 1).

(kodifikované znění) (Úř. věst. L 26, 
28.1.2012, s. 1).

83 Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o 
posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 
(Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 0040–0048).

83 Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o 
posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 
(Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 0040–0048).

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na úrovni akcí se provede náležité 
prověření dopadu na rovnost žen a mužů s 
cílem zajistit, aby byly akce v souladu s 
platnými legislativními akty Unie, 
konkrétně přepracovanou směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/54/ES1a a směrnicí Rady 
2004/113/ES1b.

__________________

1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/54/ES ze dne 
5. července 2006 o zavedení zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro muže a ženy v oblasti zaměstnání 
a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. 
L 204, 26.7.2006, s. 23–36).

1b Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. 
prosince 2004, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s muži a ženami v 
přístupu ke zboží a službám a jejich 
poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, 
s. 37–43).

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Financování podle tohoto nástroje 2. Financování podle tohoto nástroje 
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může být poskytováno také 
prostřednictvím příspěvků do 
mezinárodních, regionálních nebo 
vnitrostátních fondů, jako jsou fondy 
zřízené nebo spravované EIB, členskými 
státy, partnerskými zeměmi a regiony nebo 
mezinárodní organizacemi nebo jinými 
dárci.

může být poskytováno také 
prostřednictvím příspěvků do 
mezinárodních, regionálních nebo 
vnitrostátních fondů, jako jsou fondy 
zřízené nebo spravované EIB, členskými 
státy, partnerskými zeměmi a regiony nebo 
mezinárodními a ženskými organizacemi 
nebo jinými dárci.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při stanovování způsobů 
financování, druhu příspěvku, způsobů 
udělování a správních ustanovení pro 
správu grantů zohlední Komise v rámci 
spolupráce se zúčastněnými stranami 
partnerských zemí jejich zvláštní rysy, 
včetně potřeb a příslušného kontextu, 
s cílem oslovit co nejširší škálu těchto 
zúčastněných stran a reagovat na jejich 
potřeby. V souladu s finančním nařízením 
jsou podporovány zvláštní způsoby, jako 
jsou dohody o partnerství, schválení 
finanční podpory pro třetí strany, přímé 
udělování nebo výzvy k podávání návrhů s 
omezenou způsobilostí či jednorázové 
částky, jednotkové náklady a paušální 
financování a také financování 
nesouvisející s náklady, jak je uvedeno v 
čl. 125 odst. 1 finančního nařízení.

2. Při stanovování způsobů 
financování, druhu příspěvku, způsobů 
udělování a správních ustanovení pro 
správu grantů zohlední Komise v rámci 
spolupráce se zúčastněnými stranami 
partnerských zemí jejich zvláštní rysy, 
včetně potřeb a příslušného kontextu, 
s cílem oslovit co nejširší škálu těchto 
zúčastněných stran a reagovat na jejich 
potřeby. Toto posouzení musí vzít v úvahu 
podmínky pro smysluplnou účast 
a zapojení všech zúčastněných stran, 
zejména místních organizací občanské 
společnosti a organizací žen. V souladu s 
finančním nařízením jsou podporovány 
zvláštní způsoby, jako jsou dohody o 
partnerství, schválení finanční podpory pro 
třetí strany, přímé udělování nebo výzvy k 
podávání návrhů s omezenou způsobilostí 
či jednorázové částky, jednotkové náklady 
a paušální financování a také financování 
nesouvisející s náklady, jak je uvedeno v 
čl. 125 odst. 1 finančního nařízení. Různé 
způsoby musí být prováděny 
transparentně, být dohledatelné 
a umožňovat inovace.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) grantů, případně bez potřeby 
spolufinancování, na financování akcí v 
nejobtížnějších podmínkách, pokud by 
zveřejnění výzvy k podávání návrhů bylo 
nevhodné, včetně situací, které se 
vyznačují značným deficitem základních 
svobod, ve kterých je nejvíce ohrožena 
bezpečnost lidí, nebo ve kterých 
organizace na ochranu lidských práv a 
obránci lidských práv působí v 
nejsložitějších podmínkách. Hodnota 
těchto grantů nepřesáhne 1 000 000 EUR a 
doba jejich trvání je až 18 měsíců, přičemž 
může být prodloužena o dalších 12 měsíců 
v případě objektivních a nečekaných 
překážek při jejich provádění;

b) grantů, případně bez potřeby 
spolufinancování, na financování akcí v 
nejobtížnějších podmínkách, pokud by 
zveřejnění výzvy k podávání návrhů bylo 
nevhodné, včetně situací, které se 
vyznačují značným deficitem základních 
svobod, ve kterých je nejvíce ohrožena 
bezpečnost a ochrana lidí, nebo ve kterých 
organizace na ochranu lidských práv a 
práv žen a obránci lidských práv působí v 
nejsložitějších podmínkách. Hodnota 
těchto grantů nepřesáhne 1 000 000 EUR a 
doba jejich trvání je až 18 měsíců, přičemž 
může být prodloužena o dalších 12 měsíců 
v případě objektivních a nečekaných 
překážek při jejich provádění;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtová podpora uvedená v odst. 1 
písm. c), mimo jiné prostřednictvím smluv 
o provádění odvětvových reforem, je 
založena na odpovědnosti země, vzájemné 
odpovědnosti a sdílené oddanosti 
všeobecně platným hodnotám, demokracii, 
lidským právům a právnímu státu, a jejím 
cílem je posílit partnerství mezi Unií a 
partnerskými zeměmi. Zahrnuje posílený 
politický dialog, rozvoj kapacit a zlepšenou 
správu, které doplňují úsilí partnerů 
shromáždit více prostředků a lépe je 
vynakládat za účelem podpory 
udržitelného a inkluzivního hospodářského 
růstu, tvorbu pracovních míst a vymýcení 
chudoby.

Rozpočtová podpora uvedená v odst. 1 
písm. c), mimo jiné prostřednictvím smluv 
o provádění odvětvových reforem, je 
založena na odpovědnosti země, vzájemné 
odpovědnosti a sdílené oddanosti 
všeobecně platným hodnotám, demokracii, 
lidským právům, rovnosti žen a mužů, 
sociálnímu začleňování, lidskému rozvoji
a právnímu státu, a jejím cílem je posílit 
partnerství mezi Unií a partnerskými 
zeměmi. Zahrnuje posílený politický 
dialog, rozvoj kapacit, zohledňování 
rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu
a zlepšenou správu, včetně monitorování 
rozpočtu ze strany občanské společnosti a 
ženských organizací, které doplňují úsilí 
partnerů shromáždit více prostředků a lépe 
je vynakládat za účelem podpory 
udržitelného a inkluzivního rozvoje, 
snižování všech druhů nerovností a 
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vymýcení chudoby.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli rozhodnutí o poskytnutí 
rozpočtové podpory musí vycházet z 
politik rozpočtové podpory dohodnutých 
Unií, souboru jasných kritérií způsobilosti 
a důkladného posouzení rizik a přínosů.

Jakékoli rozhodnutí o poskytnutí 
rozpočtové podpory musí vycházet z 
politik rozpočtové podpory dohodnutých 
Unií, zohledňování rovnosti žen a mužů 
při přípravě rozpočtu, souboru jasných 
kritérií způsobilosti a důkladného 
posouzení rizik a přínosů.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtová podpora je diferencována tak, 
aby lépe reagovala na politickou, 
hospodářskou a sociální situaci dané 
partnerské země, se zohledněním 
nestabilních situací.

Rozpočtová podpora je diferencována tak, 
aby lépe reagovala na politickou, 
hospodářskou a sociální situaci dané 
partnerské země, se zohledněním 
nestabilních situací a specifických rizik, 
jimž čelí ženy, dívky a osoby LGBTI.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčena omezení 
vyplývající z povahy a cílů akce, je účast 
na zadávacím řízení, na řízení o udělení 
grantů a cen, jejichž předmětem jsou akce 
financované v rámci programů v oblasti 
lidských práv a demokracie a stability a 
míru, jakož i akce rychlé odezvy, otevřená 

2. Aniž jsou dotčena omezení 
vyplývající z povahy a cílů akce, je účast 
na zadávacím řízení, na řízení o udělení 
grantů a cen, jejichž předmětem jsou akce 
financované v rámci programů v oblasti 
lidských práv a demokracie, rovnosti žen 
a mužů a posílení postavení žen a dívek, 
organizací občanské společnosti, 
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a nevztahují se na ni žádná omezení. budování míru a stability a míru, jakož i 
akce rychlé odezvy, otevřená a nevztahují 
se na ni žádná omezení.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Podle programu pro demokracii 
a lidská práva je jakýkoli subjekt, na který 
se nevztahuje definice právního subjektu v 
čl. 2 bodě 6, způsobilý, je-li to nezbytné s 
ohledem na intervenční oblasti tohoto 
programu.

12. Podle programu pro demokracii 
a lidská práva a programu pro rovnost žen 
a mužů a posílení postavení žen a dívek je 
jakýkoli subjekt, na který se nevztahuje 
definice právního subjektu v čl. 2 bodě 6, 
způsobilý, je-li to nezbytné s ohledem na 
intervenční oblasti tohoto programu.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s příslušnými orientačními 
programovými dokumenty je účelem 
EFSD+ jakožto integrovaného finančního 
balíčku, který zabezpečuje finanční 
kapacitu podle způsobů provádění 
stanovených v čl. 23 odst. 1 písm. a), e), f) 
a g), podpora investic a zlepšení přístupu k 
financování, aby se posílil udržitelný a 
inkluzivní hospodářský a sociální rozvoj a 
prosazovala socioekonomická odolnost v 
partnerských zemích. V zájmu dosažení 
tohoto cíle by měl být zvláštní důraz 
kladen na vymýcení chudoby, udržitelný  
a inkluzivní pokrok, vytváření důstojných 
pracovních míst a hospodářských 
příležitostí, a to zejména pro ženy a dívky, 
dovednosti a podnikání, socioekonomická 
odvětví s důrazem na sociální podniky a 
družstva vzhledem k jejich potenciálu ke 
snižování chudoby a nerovností, 
podporování mikropodniků a malých a 
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nebo země zasažené konfliktem, nejméně 
rozvinuté země a silně zadlužené chudé 
země.

středních podniků, jakož i řešení 
konkrétních socioekonomických 
základních příčin migrace a vysidlování. 
Zvláštní pozornost je věnována zemím, 
které byly označeny jako nestabilní země 
nebo země zasažené konfliktem, nejméně 
rozvinuté země a silně zadlužené chudé 
země. Záruka EFSD+ se použije navíc k 
investici vlády do základních veřejných 
služeb, což spadá i nadále mezi povinnosti 
vlády.

Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) věnují zvláštní pozornost 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům vedeným ženami a genderové 
vyváženosti v oblasti zaměstnanosti jako 
hlavním nástrojům k překlenutí rozdílů 
mezi ženami a muži a k podpoře 
hospodářského rozvoje podporujícího 
začlenění;

Pozměňovací návrh 88

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podporují sociální ochranu 
v přijímající zemi prostřednictvím 
dodržování pracovních práv a norem 
důstojné práce, zejména v případě 
nejzranitelnějších skupin, jako jsou ženy a 
osoby LGBTI;

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – písm. c c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) podléhají veřejně dostupnému 
participativnímu předběžnému hodnocení 
dopadu na lidská práva a životní 
prostředí, v jehož rámci se identifikují 
a řeší rizika v těchto oblastech a náležitě 
se zohledňuje zásada svobodného, 
předchozího a informovaného souhlasu 
dotčených společenství v oblasti investic 
souvisejících s půdou.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každé investiční okno se mezi Komisí 
a vybranou způsobilou protistranou nebo 
vybranými způsobilými protistranami 
uzavře jedna nebo více dohod o záruce pro 
vnější činnost. Za účelem řešení 
specifických potřeb může být navíc záruka 
pro vnější činnost poskytnuta pro 
jednotlivé finanční nebo investiční operace.

Pro každé investiční okno se mezi Komisí 
a vybranou způsobilou protistranou nebo 
vybranými způsobilými protistranami 
uzavře jedna nebo více dohod o záruce pro 
vnější činnost. Za účelem řešení 
specifických potřeb může být navíc záruka 
pro vnější činnost poskytnuta pro 
jednotlivé finanční nebo investiční operace.
Veškeré dohody o záruce pro vnější 
činnost se zpřístupní Evropskému 
parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zmínku o cílech a účelu tohoto 
nařízení, posouzení potřeb a uvedení 
očekávaných výsledků, s přihlédnutím k 
podpoře sociální odpovědnosti podniků a 
odpovědného podnikání;

c) zmínku o cílech a účelu tohoto 
nařízení, posouzení potřeb, posouzení 
dopadu rovnosti žen a mužů a uvedení 
očekávaných výsledků, s přihlédnutím k 
potřebě zajistit odpovědné podnikání;
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Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) povinnosti monitorování, podávání 
zpráv a hodnocení;

g) povinnosti transparentního
monitorování – včetně ukazatelů 
rozčleněných podle pohlaví –, podávání 
zpráv a hodnocení;

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Způsobilé protistrany poskytnou 
Komisi veškeré další informace nezbytné k 
plnění povinností Komise v souvislosti s 
tímto nařízením, zejména pokud jde 
o provádění doporučení vyplývajících 
z hodnocení dopadu ex ante na lidská 
práva a životní prostředí a dalších kritérií 
pro výběr uvedených v čl. 27 odst. 2 a 3.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise podává zprávu o finančních 
nástrojích, rozpočtových zárukách, 
finanční pomoci v souladu s články 241 a 
250 finančního nařízení. Za tímto účelem 
způsobilé protistrany poskytnou každý rok 
Komisi informace nezbytné k plnění 
povinností Komise v souvislosti s tímto 
nařízením.

8. Komise podává každoročně zprávu 
o finančních nástrojích, rozpočtových 
zárukách, finanční pomoci v souladu s 
články 241 a 250 finančního nařízení. Tato 
zpráva obsahuje hodnocení výsledků 
provedených akcí, zejména pokud jde o 
rovnost žen a mužů, a vychází z údajů 
rozčleněných podle pohlaví. Za tímto 
účelem způsobilé protistrany poskytnou 
každý rok Komisi informace nezbytné k 
plnění povinností Komise v souvislosti s 
tímto nařízením:
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a) posouzení výsledků přispívajících k 
dosažení účelu a cílů EFSD podle čl. 26 
odst. 1;

b) posouzení adicionality a přidané 
hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého 
sektoru, odhadovaných a skutečných 
výstupů a výsledků a dopadu finančních 
a investičních operací krytých zárukou 
EFSD na souhrnném základě, včetně 
dopadu na vytváření důstojných 
pracovních míst, vymýcení chudoby 
a snižování nerovnosti; toto posouzení 
zahrnuje genderovou analýzu krytých 
operací na základě faktů a údajů 
rozčleněných podle pohlaví;

c) finanční částku, která byla 
převedena příjemcům, a posouzení 
finančních a investičních operací každé 
způsobilé protistrany na souhrnném 
základě, včetně pohlaví a věku;

d) posouzení synergického působení 
a doplňkovosti mezi operacemi krytými 
zárukou EFSD a druhým a třetím pilířem 
EIP, a to na základě příslušných 
stávajících zpráv, se zvláštním ohledem na 
pokrok dosažený v oblasti řádné správy 
věcí veřejných, včetně boje proti korupci 
a nezákonným finančním tokům, v oblasti 
dodržování lidských práv a zásad 
právního státu a zohledňování rovnosti 
žen a mužů v jednotlivých oblastech 
politiky, a také s ohledem na podporu 
místního podnikání, družstev a místních 
finančních trhů.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pravidelně monitoruje své akce a 
posuzuje pokrok v plnění očekávaných 
výsledků, včetně výstupů a výsledků.

Komise pravidelně monitoruje své akce a 
posuzuje pokrok v plnění očekávaných 
výsledků a cílů stanovených v čl. 3 odst. 3 
a týkajících se lidského rozvoje 
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a sociálního začlenění, změny klimatu 
a životního prostředí, rovnosti žen a mužů 
a práv a posílení postavení žen a dívek, 
včetně výstupů a výsledků.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokrok s ohledem na očekávané výsledky 
by měl být monitorován na základě 
jasných, transparentních a případně
měřitelných ukazatelů. Používá se 
omezený počet ukazatelů, aby se usnadnilo 
včasné podávání zpráv.

Pokrok s ohledem na očekávané výsledky 
by měl být monitorován na základě 
jasných, transparentních a měřitelných 
ukazatelů. Používá se omezený počet 
ukazatelů, aby se usnadnilo včasné 
podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Tato výroční zpráva obsahuje 
informace týkající se předchozího roku, 
pokud jde o financovaná opatření, o 
výsledky monitorování a hodnocení, o 
zapojení příslušných partnerů a provádění 
rozpočtových závazků a prostředků na 
platby rozčleněné podle jednotlivých zemí, 
regionů a odvětví spolupráce. Posoudí se v 
ní výsledky financování z prostředků Unie, 
pokud možno za použití konkrétních a 
měřitelných ukazatelů jeho úlohy při 
dosahování cílů tohoto nařízení. U 
rozvojové spolupráce posoudí zpráva, je-li 
to možné a relevantní, i dodržování zásad 
účinnosti rozvoje, a to i u inovativních 
finančních nástrojů.

5. Tato výroční zpráva obsahuje 
informace týkající se předchozího roku, 
pokud jde o financovaná opatření, o 
výsledky monitorování a hodnocení 
zohledňujících rovnost žen a mužů, včetně 
kapitoly týkající se rovnosti žen a mužů, o 
zapojení příslušných partnerů a provádění 
rozpočtových závazků a prostředků na 
platby rozčleněné podle jednotlivých zemí, 
regionů a odvětví spolupráce, a 
konkretizuje rozpočtové závazky a 
prostředky na platby vyčleněné na 
opatření v oblasti rovnosti žen a mužů. 
Posoudí se v ní výsledky financování z 
prostředků Unie, pokud možno za použití 
konkrétních a měřitelných ukazatelů jeho 
úlohy při dosahování cílů tohoto nařízení. 
U rozvojové spolupráce posoudí zpráva, je-
li to možné a relevantní, i dodržování zásad 
účinnosti rozvoje, a to i u inovativních 
finančních nástrojů. Zpráva bude 
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obsahovat informace o výkonnosti při 
dodržování cílů stanovených v čl. 3 odst. 3 
včetně ročního odhadu celkových výdajů 
na tyto oblasti s použitím příslušných 
ukazatelů.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výroční zpráva vypracovaná v roce 
2021 musí obsahovat souhrnné informace 
z výročních zpráv týkajících se období 
2014–2020 o veškerém financování podle 
nařízení uvedených v čl. 40 odst. 2, 
včetně vnějších účelově vázaných příjmů a 
příspěvků do svěřenských fondů, včetně 
rozčlenění výdajů podle zemí, využití 
finančních nástrojů, závazků a plateb. 
Uvedená zpráva odráží hlavní získané 
poznatky a reakce na doporučení 
z externích hodnocení provedených v 
předchozích letech.

6. Výroční zpráva vypracovaná v roce 
2021 musí obsahovat souhrnné informace 
z výročních zpráv týkajících se období 
2014–2020 o veškerém financování podle 
nařízení uvedených v čl. 39 odst. 2, 
včetně vnějších účelově vázaných příjmů a 
příspěvků do svěřenských fondů, včetně 
rozčlenění výdajů podle zemí, využití 
finančních nástrojů, závazků a plateb. 
Uvedená zpráva odráží hlavní získané 
poznatky, včetně poznatků o dopadu 
opatření na rovnost žen a mužů, a reakce 
na doporučení z externích hodnocení 
provedených v předchozích letech.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Odhad celkových ročních výdajů na 
opatření v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti se provede na 
základě přijatých orientačních 
programových dokumentů. Finanční 
prostředky přidělené podle tohoto nařízení 
jsou předmětem každoročního systému 
sledování založeného na metodice 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj („ukazatele z Ria“), aniž by bylo 
vyloučeno použití přesnějších metodik, 
jsou-li dostupné; tento systém je začleněn 

7. Odhad celkových ročních výdajů na 
opatření v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti, předcházení 
konfliktům, budování míru a rovnosti žen 
a mužů se provádí na základě přijatých 
orientačních programových dokumentů. 
Finanční prostředky přidělené podle tohoto 
nařízení jsou předmětem každoročního 
systému sledování založeného na metodice 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj („ukazatele z Ria“), aniž by bylo 
vyloučeno použití přesnějších metodik, 
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do stávající metodiky řízení výkonnosti 
programů Unie, aby bylo možné vyčíslit 
výdaje vztahující se k opatřením v oblasti 
změny klimatu a biologické rozmanitosti 
na úrovni akčních plánů a opatření 
uvedených v článku 19 a zaznamenaných 
do hodnocení a výročních zpráv.

jsou-li dostupné; tento systém je začleněn 
do stávající metodiky řízení výkonnosti 
programů Unie, aby bylo možné vyčíslit 
výdaje vztahující se k opatřením v oblasti 
změny klimatu a biologické rozmanitosti, 
předcházení konfliktům, budování míru a 
rovnosti žen a mužů na úrovni akčních 
plánů a opatření uvedených v článku 19 a 
zaznamenaných do hodnocení a výročních 
zpráv.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení se případně zakládají na 
zásadách osvědčených postupů Výboru pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj a jejich 
účelem je stanovit, zda byly splněny 
specifické cíle, a navrhnout doporučení pro 
zlepšení budoucích akcí.

Hodnocení se zakládají na zásadách 
osvědčených postupů Výboru pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj a jejich 
účelem je stanovit, zda byly splněny 
specifické cíle, a navrhnout doporučení pro 
zlepšení budoucích akcí. V průběžném 
hodnocení se posoudí, jak EU plnila cíle 
stanovené v čl. 3 odst. 3 o lidském rozvoji 
a sociálním začlenění, změně klimatu 
a životním prostředí a o rovnosti žen 
a mužů a o posílení postavení žen a dívek.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o závěrečném hodnocení se zabývá 
rovněž efektivností, přidanou hodnotou, 
rozsahem zjednodušení, vnitřní a vnější 
soudržností a trvající relevantností cílů 
tohoto nařízení.

Zpráva o závěrečném hodnocení se zabývá 
rovněž přidanou hodnotou, rozsahem 
zjednodušení, vnitřní a vnější soudržností a 
trvající relevantností cílů tohoto nařízení. 
Zpráva o závěrečném hodnocení obsahuje 
kapitolu o posouzení dopadu na rovnost 
žen a mužů, včetně analýzy výdajů 
určených na podporu rovnosti žen 
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a mužů.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z důvodů bezpečnosti nebo místních 
politicky citlivých záležitostí může být v 
některých zemích či oblastech nebo po 
určitou dobu vhodnější, případně nutné 
omezit činnosti v oblasti komunikace a 
zviditelňování. V těchto případech se 
cílová skupina a nástroje, materiál a kanály 
používané pro zviditelnění dané akce určují 
pro každý jednotlivý případ po konzultaci a 
dohodě s Unií. Je-li třeba rychlé intervence 
v reakci na náhlou krizi, není nutné 
neprodleně vypracovat úplný plán 
komunikace a zviditelnění. Nicméně 
podpora Unie musí být v těchto situacích 
náležitě uvedena od samého začátku.

Z důvodů bezpečnosti a ochrany nebo 
místních politicky citlivých záležitostí 
může být v některých zemích či oblastech 
nebo po určitou dobu vhodnější, případně 
nutné omezit činnosti v oblasti komunikace 
a zviditelňování. V těchto případech se 
cílová skupina a nástroje, materiál a kanály 
používané pro zviditelnění dané akce určují 
pro každý jednotlivý případ po konzultaci a 
dohodě s Unií. Je-li třeba rychlé intervence 
v reakci na náhlou krizi, není nutné 
neprodleně vypracovat úplný plán 
komunikace a zviditelnění. Nicméně 
podpora Unie musí být v těchto situacích 
náležitě uvedena od samého začátku.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řádná správa věcí veřejných, 
demokracie, právní stát a lidská práva

1. Řádná správa věcí veřejných, 
demokracie, právní stát a lidská práva a 
rovnost žen a mužů

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posílení demokracie a 
demokratických procesů, správy věcí 
veřejných a dohledu, včetně 

a) posílení demokracie a 
demokratických procesů, správy věcí 
veřejných a dohledu, včetně 
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transparentních a důvěryhodných 
volebních procesů;

transparentních, pokojných a 
důvěryhodných volebních procesů;

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posílení a ochrana lidských práv a 
základních svobod;

b) posílení ochrany a podpory
lidských práv a základních svobod, míru, 
demokracie a právního státu a 
souvisejících mezinárodních nástrojů;

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora boje proti diskriminaci ve 
všech jejích formách a zásady rovnosti, 
zejména rovnosti žen a mužů a práv 
příslušníků menšin;

c) podpora boje proti diskriminaci ve 
všech jejích formách a zásady rovnosti, 
zejména rovnosti žen a mužů a práv a 
posílení postavení žen a dívek a práv dětí, 
mladých lidí a příslušníků menšin, osob 
LGBTI a domorodého obyvatelstva;

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora prosperující občanské 
společnosti a její úlohy v reformních 
procesech a demokratických 
transformacích a prosazování příznivého 
prostředí pro zapojení občanské 
společnosti a občanů do politického 
rozhodování;

d) podpora rovnosti žen a mužů a
prosperující občanské společnosti, posílení
její úlohy při politických změnách,
reformních procesech a demokratických 
transformacích a prosazování příznivého 
prostředí pro zapojení občanské 
společnosti a občanů do politického života 
a rozhodování, a to s rovnou účastí a 
zastoupením žen a mužů;
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Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora ochrany a naplňování práv 
žen a dívek, včetně hospodářských, 
pracovních a sociálních práv a sexuálního a 
reprodukčního zdraví a práv, a předcházení 
sexuálnímu a genderovému násilí ve všech 
formách;

c) podpora ochrany a naplňování práv 
a posílení postavení žen a dívek, včetně 
hospodářských, pracovních a sociálních 
práv a sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv, a předcházení sexuálnímu a 
genderovému násilí ve všech formách a 
ochrany žen a dívek před tímto násilím; to 
zahrnuje podporu všeobecného přístupu 
ke komplexním informacím o sexuálním 
a reprodukčním zdraví a ke komplexní 
sexuální výchově, prosazování spolupráce 
v oblasti výzkumu a inovací týkajících se 
nových a lepších nástrojů pro sexuální a 
reprodukční zdravotní péči včetně 
plánování rodiny, zejména v prostředí s 
nízkými zdroji;

Odůvodnění

V zájmu zdůraznění přístupu založeného na rovnosti žen a mužů je třeba být konkrétnější.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podpora všeobecného přístupu k 
dostatečnému množství cenově 
dostupných, bezpečných a výživných 
potravin, a to zejména pro osoby, které 
jsou nejvíce ohroženy, a zajištění 
potravinového zabezpečení především v 
zemích, které se potýkají s vleklými nebo 
opakujícími se krizemi;

g) podpora všeobecného přístupu k 
dostatečnému množství cenově 
dostupných, bezpečných a výživných 
potravin, a to zejména pro osoby, které 
jsou nejvíce ohroženy, mimo jiné děti do 
pěti let, dospívající, dívky a ženy, zejména 
během těhotenství a kojení, zajištění 
potravinového zabezpečení především v 
zemích, které se potýkají s vleklými nebo 
opakujícími se krizemi, a podpora 
víceodvětvových přístupů k zemědělství 
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zaměřených na výživu, práv žen a dívek a 
posílení jejich postavení, zdraví, sociální 
ochrany a vzdělávání;

Odůvodnění

V zájmu zdůraznění přístupu založeného na rovnosti žen a mužů je třeba být konkrétnější.

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora všeobecného přístupu k 
základním sociálním službám, včetně 
zdravotnictví, zejména službám, 
informacím a dodávkám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, 
prostřednictvím specializovaných služeb 
zaměřených na mládež a komplexního 
vzdělávání v oblasti sexuality, výživy, 
vzdělávání a sociální ochrany;

Odůvodnění

V zájmu zdůraznění přístupu založeného na rovnosti žen a mužů je třeba být konkrétnější.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bezpečnost, stabilita a mír 6. Mír, bezpečnost a ochrana a 
stabilita

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora reformy bezpečnostního 
sektoru, která postupně poskytuje 
jednotlivcům a státu účinnější a 
odpovědnější zajištění bezpečnosti pro 
udržitelný rozvoj;

c) podpora reformy bezpečnostního 
sektoru a sektoru ochrany, která postupně 
poskytuje jednotlivcům a státu účinnější a 
odpovědnější zajištění ochrany pro 
udržitelný rozvoj;

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) napomáhání budování kapacit 
vojenských aktérů na podporu rozvoje 
a bezpečnosti v zájmu rozvoje (CBSD);

d) napomáhání budování kapacit 
mírových aktérů na podporu rozvoje 
a bezpečnosti a ochrany v zájmu rozvoje 
(CBSD);

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora regionálních a 
mezinárodních iniciativ, které přispívají k 
bezpečnosti, stabilitě a míru;

e) podpora místních, regionálních a 
mezinárodních iniciativ, které přispívají k 
bezpečnosti a ochraně, stabilitě a míru;

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prevence radikalizace, která vede k 
násilnému extremismu a terorismu, a boj 
proti ní;

f) kontextově specifické programy a 
akce zaměřené na prevenci radikalizace, 
která vede k násilnému extremismu a 
terorismu, a boj proti ní. Tyto programy by 
měly zohledňovat rovnost žen a mužů, v 
jejich ohnisku by měli stát lidé a měly by 
předvídat a reagovat na stávající a nové 
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místní problémy vedoucí k radikalizaci a 
zabránit negativním dopadům nebo na ně 
reagovat;

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) boj proti jakékoli formě násilí, 
korupce a organizovaného zločinu a praní 
peněz;

g) řešení potřeb, včetně potřeb 
různých žen v průběhu konfliktu nebo po 
skončení konfliktu, týkajících se 
rehabilitace a opětovného začlenění obětí 
ozbrojených konfliktů;

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) řešení potřeb týkajících se 
socioekonomických dopadů 
protipěchotních min, nevybuchlé munice 
nebo zbytků výbušnin z války na civilní 
obyvatelstvo, včetně potřeb žen v průběhu 
konfliktu nebo po skončení konfliktu;

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zvýšení námořní bezpečnosti se 
zřetelem na bezpečné, chráněné, čisté a 
udržitelně spravované oceány;

j) zvýšení námořní bezpečnosti a 
ochrany se zřetelem na bezpečné, 
chráněné, čisté a udržitelně spravované 
oceány;
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Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 6 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) podpora kultury nenásilí, a to i 
podporou formální a neformální výchovy 
k míru;

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Dodržování lidských práv a 
základních svobod pro všechny, 
napomáhání vytváření společností, v nichž 
převládá účast, nediskriminace, tolerance, 
spravedlnost a odpovědnost, solidarita a 
rovnost. Respektování a dodržování 
lidských práv a základních svobod pro 
všechny je monitorováno, prosazováno a 
posilováno v souladu se zásadami 
univerzálnosti, nedělitelnosti a vzájemné 
závislosti lidských práv. Oblast působnosti 
programu zahrnuje občanská, politická, 
hospodářská, sociální a kulturní práva. Při 
řešení problémů v oblasti lidských práv je 
třeba stimulovat občanskou společnost a 
chránit a posilovat postavení ochránců 
lidských práv, a to i ve vztahu ke 
zmenšujícímu se prostoru pro jejich 
činnost.

— Dodržování lidských práv a 
základních svobod pro všechny, 
napomáhání vytváření společností, v nichž 
převládá účast, nediskriminace, tolerance, 
spravedlnost a odpovědnost, solidarita a 
rovnost. Respektování a dodržování 
lidských práv a základních svobod pro 
všechny je monitorováno, prosazováno a 
posilováno v souladu se zásadami 
univerzálnosti, nedělitelnosti a vzájemné 
závislosti lidských práv. Oblast působnosti 
programu zahrnuje občanská, politická, 
hospodářská, sociální a kulturní práva a 
řeší mimo jiné tyto otázky: boj proti 
rasismu a xenofobii a diskriminaci; práva 
leseb, gayů, bisexuálních, transsexuálních 
a intersexuálních osob (LGBTI) včetně 
opatření na dekriminalizaci 
homosexuality; práva žen, jak jsou 
stanovena v Úmluvě OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen a jejím 
opčním protokolu, včetně opatření k boji 
proti všem formám násilí páchaného na 
ženách a dívkách, zejména proti mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, nuceným a 
dohodnutým sňatkům, zločinům ze cti, 
domácímu a sexuálnímu násilí a 
obchodování se ženami a dívkami; práva 
dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě OSN 
o právech dítěte a opčních protokolech.
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Odůvodnění

V zájmu zdůraznění přístupu založeného na rovnosti žen a mužů je třeba být konkrétnější.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpora rovnosti žen a mužů a 
řešení základních příčin genderových 
nerovností, posílení účasti a zastoupení 
různých žen a mužů, včetně úlohy 
mladých lidí v politickém, hospodářském 
a společenském životě.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. OBLASTI INTERVENCE 
TÝKAJÍCÍ SE STABILITY A MÍRU

3. OBLASTI INTERVENCE 
TÝKAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍ MÍRU, 
PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM A
STABILITY

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) akce podporující rovnost žen a 
mužů a posilující postavení žen a úlohu 
žen, mladých lidí a menšin v 
hospodářském a politickém životě, 
zejména při budování míru a při úsilí o 
předcházení konfliktům. To zahrnuje 
řešení hlavních příčin genderové 
nerovnosti a konfliktu mezi ženami a 
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muži, podporu provádění rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 2250, jakož i 
účast žen a mladých lidí a jejich 
zastoupení ve formálních a neformálních 
mírových procesech;

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 1 – pododstavec 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) akce na podporu kultury nenásilí, 
včetně formální a neformální výchovy k 
míru.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ohrožení veřejného pořádku, 
ochrany a bezpečnosti osob, včetně 
terorismu, násilného extremismu, 
organizovaného zločinu, kybernetické 
kriminality, hybridních hrozeb, 
nezákonného obchodování, nelegálního 
obchodu a převozu;

a) ohrožení veřejného pořádku, 
bezpečnosti a ochrany osob, včetně 
terorismu, násilného extremismu, 
organizovaného zločinu, kybernetické 
kriminality, hybridních hrozeb, 
nezákonného obchodování, nelegálního 
obchodu a převozu;

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – bod 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ohrožení veřejných prostor, kritické 
infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, 
hrozby pro veřejné zdraví nebo 
environmentální stabilitu, hrozby v oblasti 
námořní bezpečnosti, hrozby související s 
dopady změny klimatu;

b) ohrožení veřejných prostor, kritické 
infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, 
hrozby pro veřejné zdraví nebo 
environmentální stabilitu, hrozby v oblasti 
námořní bezpečnosti a ochrany, hrozby 
související s dopady změny klimatu;
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Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora, zajištění a rozšiřování 
základních a psychologických podpůrných 
služeb pro oběti násilí, zejména pro ženy a 
děti;

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora společného celosvětového 
úsilí o inkluzivní a spravedlivé kvalitní 
vzdělávání a odbornou přípravu na všech 
úrovních, a to i v nouzových a krizových 
situacích;

a) podpora společného celosvětového 
úsilí o inkluzivní a spravedlivé kvalitní 
vzdělávání a odbornou přípravu na všech 
úrovních, včetně rozvoje v raném dětství, a 
to i prostřednictvím všeobecného přístupu 
ke komplexní sexuální výchově se 
zaměřením na nouzové a krizové situace 
se zvláštním důrazem na posílení systémů 
veřejného vzdělávání;

Odůvodnění

V zájmu zdůraznění přístupu založeného na rovnosti žen a mužů je třeba být konkrétnější.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora celosvětové akce zaměřené 
na snižování všech aspektů nerovností, 
například rozdílů mezi dívkami/ženami a 

c) podpora celosvětové akce zaměřené 
na snižování diskriminace a všech aspektů 
nerovností, například rozdílů mezi 
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chlapci/muži, s cílem zajistit, aby měl 
každý stejnou možnost podílet se 
na hospodářském a společenském životě.

dívkami/ženami a chlapci/muži, s cílem 
zajistit, aby měl každý stejnou možnost 
podílet se na hospodářském, politickém a 
společenském životě.

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vedení a podpora celosvětového 
úsilí, partnerství a aliancí s cílem odstranit 
všechny formy násilí proti ženám a 
dívkám; to zahrnuje fyzické, 
psychologické, sexuální, hospodářské a
jiné druhy násilí a diskriminace, včetně 
vyloučení, jimž jsou ženy vystaveny v 
různých oblastech svého soukromého a 
veřejného života;

a) podpora místních, vnitrostátních a 
regionálních iniciativ a vedení
celosvětového úsilí, partnerství a aliancí 
pro práva žen, jak jsou stanovena v 
Úmluvě OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen a jejím opčním 
protokolu, jakož i opatření pro boj a 
odstranění všech forem násilí proti ženám 
a dívkám a jejich diskriminace; to 
zahrnuje fyzické, psychologické, sexuální, 
hospodářské, politické a jiné druhy násilí a 
diskriminace, včetně vyloučení, jimž jsou 
ženy vystaveny v různých oblastech svého 
soukromého a veřejného života; řešení 
základních příčin genderových nerovností 
jakožto prostředku podpory předcházení 
konfliktům a budování míru; podpora 
posílení postavení žen, a to i v jejich úloze 
při rozvoji a budování míru;

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora ochrany a naplňování 
práv žen a dívek, včetně hospodářských, 
pracovních, sociálních a politických práv 
a sexuálního a reprodukčního zdraví 
zahrnujícího rovněž sexuální a 
reprodukční práva v souvislosti se 
zdravotnickými a vzdělávacími službami a 



PE628.565v04-00 64/67 AD\1170344CS.docx

CS

přístupem ke zboží;

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpora iniciativ, které posilují 
mladé lidi a děti a podporují politiky a 
akce, které zaručují jejich začlenění a 
smysluplné občanské a politické zapojení 
a společenské uznání a které uznávají 
jejich skutečný potenciál jakožto 
pozitivních aktérů změn v oblastech, jako 
je mír, bezpečnost, udržitelný rozvoj, 
změna klimatu, ochrana životního 
prostředí a vymýcení chudoby.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpora (v relevantních případech 
v technické a logistické pomoci) úsilí 
místních a mezinárodních organizací 
občanské společnosti, jakož i států a 
mezinárodních organizací v oblasti 
budování míru, včetně budování důvěry, 
zprostředkování, dialogu a usmíření, 
přechodného soudnictví, posílení 
postavení žen a mladých lidí; zejména 
pokud jde o napětí mezi komunitami a 
vleklé konflikty.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpora rehabilitace a opětovného 
začlenění obětí ozbrojených konfliktů, 
včetně opatření na řešení specifických 
potřeb žen, dívek, osob LGBTIQ a 
žadatelů o azyl;

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce rychlé odezvy na podporu cílů 
stanovených v čl. 4 odst. 4 písm. c) 
napomáhají zahraniční politice Unie v 
politických, ekonomických a 
bezpečnostních záležitostech. Umožňují 
Unii jednat tam, kde existuje naléhavý 
nebo mimořádný zájem zahraniční politiky 
či příležitost k dosažení jejích cílů, které si 
vyžadují rychlou reakci a obtížně se řeší 
jinými prostředky.

Akce rychlé odezvy na podporu cílů 
stanovených v čl. 4 odst. 4 písm. c) 
napomáhají zahraniční politice Unie v 
politických, ekonomických a 
bezpečnostních záležitostech a 
záležitostech ochrany. Umožňují Unii 
jednat tam, kde existuje naléhavý nebo 
mimořádný zájem zahraniční politiky či 
příležitost k dosažení jejích cílů, které si 
vyžadují rychlou reakci a obtížně se řeší 
jinými prostředky.

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu unijních dvoustranných, 
regionálních a meziregionálních strategií 
spolupráce, prosazování politického 
dialogu a rozvíjení kolektivních přístupů k 
problémům celosvětového zájmu a reakcí 
na ně, včetně otázek migrace a 
bezpečnosti, a využití prostoru pro 
příležitosti v tomto ohledu;

a) podporu unijních dvoustranných, 
regionálních a meziregionálních strategií 
spolupráce, prosazování politického 
dialogu a rozvíjení kolektivních přístupů k 
problémům celosvětového zájmu a reakcí 
na ně, včetně otázek migrace a bezpečnosti 
a ochrany, a využití prostoru pro 
příležitosti v tomto ohledu;
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