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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod předkládá Výboru pro zahraniční věci jako příslušnému 
výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cíle nástroje předvstupního procesu 
se výrazně liší od obecných cílů vnější 
činnosti Unie, neboť tento nástroj si klade 
za cíl připravit příjemce uvedené v příloze
I na budoucí členství v Unii a podpořit 
jejich proces přistoupení. Je proto nezbytné 
mít speciální nástroj na podporu rozšíření
a současně zajistit jeho doplňkovost
s obecnými cíli vnější činnosti Unie, 
zejména s nástrojem pro sousedství
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI).

(2) Cíle nástroje předvstupního procesu 
se výrazně liší od obecných cílů vnější 
činnosti Unie, neboť tento nástroj si klade 
za cíl připravit příjemce uvedené v příloze
I na budoucí členství v Unii a podpořit 
jejich proces přistoupení. Je proto nezbytné 
mít speciální nástroj na podporu rozšíření
a současně zajistit jeho doplňkovost
a soulad s obecnými cíli vnější činnosti 
Unie, zejména s nástrojem pro sousedství
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Politika rozšiřování Unie je 
investicí do míru, bezpečnosti a stability
v Evropě. Poskytuje větší hospodářské
a obchodní příležitosti, jež jsou vzájemně 
prospěšné Unii i zemím, které o členství
v Unii usilují, a zároveň dodržuje zásadu 
asymetrické a progresivní integrace, aby 
se zajistila hladká transformace pro 
nestabilní hospodářství zemí usilujících
o členství v Unii. Vyhlídka na členství
v Unii má silný transformační účinek, 
protože přináší pozitivní demokratické, 
politické, hospodářské a společenské 
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změny.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pomoc by měla být také 
poskytována v souladu s dohodami, které 
Unie uzavřela s příjemci uvedenými
v příloze I. Pomoc by se měla zaměřit 
především na pomáhání příjemcům 
uvedeným v příloze I posílit demokratické 
instituce a právní stát, reformovat 
soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 
základní práva a prosazovat rovnost žen
a mužů, toleranci, sociální začleňování
a zákaz diskriminace. Pomoc by měla 
rovněž podporovat klíčové zásady a práva 
vymezené v evropském pilíři sociálních 
práv16. Pomoc by měla i nadále podporovat 
jejich úsilí o posílení regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce, 
jakož i územního rozvoje, mimo jiné 
prováděním makroregionálních strategií 
Unie. Měla by zlepšit rovněž jejich 
hospodářský a sociální rozvoj a správu 
ekonomických záležitostí, což je základem 
agendy inteligentního, udržitelného
a inkluzivního růstu, mimo jiné 
prováděním regionálního rozvoje, rozvoje 
zemědělství a venkova a sociální politiky
a politiky zaměstnanosti a rozvoje digitální 
ekonomiky a společnosti, a to i v souladu 
se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro 
západní Balkán.

(7) Pomoc by měla být také 
poskytována v souladu s dohodami, které 
Unie uzavřela s příjemci uvedenými
v příloze I. Pomoc by se měla zaměřit 
především na pomáhání příjemcům 
uvedeným v příloze I posílit demokratické 
instituce a právní stát, reformovat 
soudnictví a veřejnou správu, dodržovat 
základní práva a prosazovat rovnost žen
a mužů, toleranci, sociální začleňování
a zákaz diskriminace. Pomoc by měla 
rovněž podporovat klíčové zásady a práva 
vymezené v evropském pilíři sociálních 
práv16. Pomoc by měla i nadále podporovat 
jejich úsilí o posílení regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce, 
jakož i územního rozvoje, mimo jiné 
prováděním makroregionálních strategií 
Unie. Měla by rovněž podporovat dobré 
sousedské vztahy, usmíření a regionální 
spolupráci. Rovněž by měla zlepšit jejich 
hospodářský a sociální rozvoj a správu 
ekonomických záležitostí a podporovat 
hospodářskou integraci s jednotným 
trhem EU včetně celní spolupráce, což je 
základem agendy inteligentního, 
udržitelného a inkluzivního růstu, mimo 
jiné prováděním regionálního rozvoje, 
rozvoje zemědělství a venkova a sociální 
politiky a politiky zaměstnanosti a rozvoje 
digitální ekonomiky a společnosti, a to i 
v souladu se stěžejní iniciativou Digitální 
agenda pro západní Balkán.

_________________ _________________

16 Evropský pilíř sociálních práv slavnostně 
vyhlásily Evropský parlament, Rada
a Komise 17. listopadu 2017 na sociálním 

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

summitu na téma spravedlivých pracovních
míst a růstu konaném v Göteborgu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na základě zkušeností členských 
států by Unie měla poskytnout podporu pro 
transformaci na cestě k přistoupení ve 
prospěch příjemců uvedených v příloze I. 
Tato spolupráce by se měla zaměřit 
zejména na výměnu zkušeností, které 
členské státy získaly v procesu reforem.

(8) Na základě zkušeností členských 
států by Unie měla poskytnout podporu pro 
transformaci na cestě k přistoupení ve 
prospěch příjemců uvedených v příloze I. 
Tato spolupráce by se měla zaměřit 
zejména na výměnu zkušeností, které 
členské státy získaly v procesu reforem, 
především na prohloubení hospodářské
a celní spolupráce a posílení společných 
kroků v boji proti korupci, pašeráctví, 
praní peněz a padělatelství;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Komise by měla vybízet příjemce 
uvedené v příloze I, aby spolupracovali
v rámci činnosti Unie vztahující se
k podpoře multilateralismu a dalšímu 
upevňování mezinárodního obchodního 
systému, včetně reforem WTO.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro většinu příjemců uvedených
v příloze I zůstává klíčovým úkolem 

(11) Pro většinu příjemců uvedených
v příloze I zůstává klíčovým úkolem 



PE628.720v03-00 6/19 AD\1171028CS.docx

CS

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

posílení právního státu, včetně boje proti 
korupci, praní peněz a organizované 
trestné činnosti, a řádná správa věcí 
veřejných, včetně reformy veřejné správy, 
nezávislosti soudní moci, 
transparentnosti, zadávání veřejných 
zakázek, hospodářské soutěže, státní 
podpory, duševního vlastnictví
a zahraničních investic, přičemž tyto 
aspekty mají zásadní význam pro to, aby se 
tito příjemci přiblížili Unii a později
v plném rozsahu převzali povinnosti 
vyplývající z členství v Unii.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by v souladu se zásadou 
participativní demokracie měla u každého 
příjemce uvedeného v příloze I podporovat 
parlamentní dohled.

(12) Komise by v souladu se zásadou 
participativní demokracie měla u každého 
příjemce uvedeného v příloze I podporovat 
parlamentní dohled, aktivní úlohu 
vnitrostátních parlamentů v procesu 
přistoupení k EU a splnění přístupových 
kritérií, a to v úzké spolupráci
s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Příjemci uvedení v příloze I musí 
být lépe připraveni na řešení globálních 
výzev, jako je udržitelný rozvoj a změna 
klimatu, a zajistit soulad s úsilím Unie při 
řešení těchto záležitostí. Vzhledem
k významu boje proti změně klimatu
v souladu se závazky Unie k provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje by měl tento program přispívat
k začleňování opatření v oblasti klimatu 

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

rozvoje by měl tento program přispívat
k začleňování opatření v oblasti klimatu 
do politik Unie a k dosažení celkového cíle 
25 % výdajů v rámci rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že činnosti v rámci tohoto 
programu přispějí 16 % celkového 
finančního krytí programu k cílům
v oblasti klimatu. Relevantní činnosti 
budou identifikovány během přípravy
a provádění programu a celkový příspěvek
z tohoto programu by měl být součástí 
příslušných hodnocení a procesu 
přezkumu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Akce v rámci tohoto nařízení by 
měly přispět rovněž k obchodním 
aspektům vnějších vztahů Unie, například
k programu pomoci na podporu obchodu 
(Aid for Trade), spolupráci s třetími 
zeměmi v oblasti povinností náležité péče
v rámci dodavatelského řetězce cínu, 
tantalu, wolframu, jejich rud a zlata
a také v rámci kimberleyského procesu, 
paktu udržitelnosti a monitorování plnění 
závazků přijatých třetími zeměmi na 
základě nařízení o systému GSP, a to
s cílem zajistit na úrovni EU politickou 
soudržnost a zabezpečit a dále prosazovat 
obchodní pravidla a regulaci
v mnohostranném rámci;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Priority činnosti zaměřené na (17) Priority činnosti zaměřené na 
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dosažení cílů v příslušných oblastech 
politik, jež budou podporovány na základě 
tohoto nařízení, by měly být stanoveny
v programovém rámci, jenž vypracuje 
Komise na dobu trvání víceletého 
finančního rámce Unie na období 2021–
2027 za partnerského přispění příjemců 
uvedených v příloze I na základě agendy 
rozšíření a jejich specifických potřeb
v souladu s obecnými a specifickými cíli 
vymezenými tímto nařízením a s řádným 
ohledem na příslušné vnitrostátní strategie. 
Programový rámec by měl určit oblasti, jež 
je třeba poskytnutím pomoci podporovat,
a orientační příděl podle jednotlivých 
oblastí podpory, včetně odhadu výdajů 
souvisejících s oblastí klimatu.

dosažení cílů v příslušných oblastech 
politik, jež budou podporovány na základě 
tohoto nařízení, by měly být stanoveny
v programovém rámci, jenž ve spolupráci
s Evropským parlamentem vypracuje 
Komise na dobu trvání víceletého 
finančního rámce Unie na období 2021–
2027 za partnerského přispění příjemců 
uvedených v příloze I na základě agendy 
rozšíření a jejich specifických potřeb
v souladu s obecnými a specifickými cíli 
vymezenými tímto nařízením a s řádným 
ohledem na příslušné vnitrostátní strategie. 
Programový rámec by měl určit oblasti, jež 
je třeba poskytnutím pomoci podporovat,
a orientační příděl podle jednotlivých 
oblastí podpory, včetně odhadu výdajů 
souvisejících s oblastí klimatu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Je v zájmu Unie napomáhat 
příjemcům uvedeným v příloze I 
v reformním úsilí zaměřeném na členství
v Unii. Pomoc by měla být řízena
s důrazným zaměřením na výsledky
a pomocí pobídek pro příjemce, kteří 
účinným prováděním předvstupní pomoci
a pokrokem při plnění kritérií pro členství 
prokáží odhodlání k reformě.

(18) Je v zájmu Unie napomáhat 
příjemcům uvedeným v příloze I 
v reformním úsilí zaměřeném na členství
v Unii. Pomoc by měla být řízena
s důrazným zaměřením na výsledky
a pomocí pobídek pro příjemce, kteří 
účinným prováděním předvstupní pomoci
a pokrokem při plnění kritérií pro členství 
prokáží odhodlání k reformě. Podstatný 
pokrok dosažený příjemci při otevírání 
jejich hospodářského prostoru v souladu 
se Smlouvami EU a dohodami WTO
a plné provedení stávajících dohod s Unií 
by představovaly pozitivní krok na cestě ke 
členství v Unii. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Přechod od přímého řízení 
prostředků předvstupní pomoci ze strany 
Komise k nepřímému řízení příjemci 
uvedenými v příloze I by měl být postupný
a měl by být v souladu s kapacitami těchto 
příjemců. Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily
v předvstupním procesu.

(19) Přechod od přímého řízení 
prostředků předvstupní pomoci ze strany 
Komise k nepřímému řízení příjemci 
uvedenými v příloze I by měl být postupný
a měl by být v souladu s kapacitami těchto 
příjemců. Tento přechod by měl být 
pozastaven v případě, že jsou finanční 
prostředky EU využívány neefektivně, a 
v důsledku toho dochází k závažným 
nedostatkům v plnění náležitých 
povinností. Pomoc by měla i nadále 
využívat struktury a nástroje, které se 
osvědčily v předvstupním procesu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Toho by mělo být dosahováno soudržností
a doplňkovostí nástrojů Unie pro 
financování vnější činnosti, jakož
i vytvářením synergií s dalšími politikami
a programy Unie. To zahrnuje, je-li to 
relevantní, soudržnost a doplňkovost
s makrofinanční pomocí.

(20) Unie by měla usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů
k optimalizaci dopadu své vnější činnosti. 
Toho by mělo být dosaženo soudržností
a doplňkovostí nástrojů Unie pro 
financování vnější činnosti, jakož
i vytvářením synergií s dalšími politikami
a programy Unie, zejména v rámci 
obchodních vztahů mezi Unií a příjemci 
uvedenými v příloze I. To zahrnuje, je-li to 
relevantní, soudržnost a doplňkovost
s makrofinanční pomocí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 

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

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem NPP III je 
podporovat příjemce uvedené v příloze
I při přijímání a provádění politických, 
institucionálních, právních, správních, 
sociálních a hospodářských reforem, které 
jsou zapotřebí k tomu, aby tito příjemci 
dosáhli souladu s hodnotami Unie
a postupného sblížení s pravidly, 
standardy, politikami a postupy Unie
s ohledem na jejich budoucí členství
v Unii, a tím přispívat k jejich stabilitě, 
bezpečnosti a prosperitě.

1. Obecným cílem NPP III je 
podporovat příjemce uvedené v příloze
I při přijímání a provádění politických, 
institucionálních, právních, správních, 
sociálních a hospodářských reforem, které 
jsou zapotřebí k tomu, aby tito příjemci 
dosáhli souladu s acquis a hodnotami Unie
a postupného sblížení s pravidly, 
standardy, politikami a postupy Unie
s ohledem na jejich budoucí členství
v Unii, a tím přispívat k jejich stabilitě, 
bezpečnosti a prosperitě.
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posilovat účinnost veřejné správy
a podporovat strukturální reformy a řádnou 
správu věcí veřejných na všech úrovních;

b) posilovat účinnost veřejné správy, 
zajistit nezávislost soudů, právní stát, 
respektování lidských práv a základních 
svobod a podporovat strukturální reformy
a řádnou správu věcí veřejných na všech 
úrovních, mimo jiné i v oblasti veřejných 
zakázek, státní podpory, hospodářské 
soutěže, zahraničních přímých investic
a duševního vlastnictví;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) utvářet pravidla, standardy, politiky
a postupy příjemců uvedených v příloze I 
v souladu s pravidly, standardy, politikami
a postupy Unie a posilovat usmíření
a dobré sousedské vztahy, jakož
i mezilidské kontakty a komunikaci;

c) utvářet pravidla, standardy, politiky
a postupy příjemců uvedených v příloze I 
v souladu s pravidly, standardy, politikami
a postupy Unie, mimo jiné s cílem plně 
těžit z bilaterálních nástrojů hospodářské 
integrace, které jsou obsaženy v dohodách
o stabilizaci a přidružení, a posilovat 
usmíření a dobré sousedské vztahy, jakož
i mezilidské kontakty a komunikaci;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posilovat hospodářský a sociální 
rozvoj, mimo jiné prostřednictvím většího 
propojení a regionálního rozvoje, rozvoje 
zemědělství a venkova a sociální politiky
a politiky zaměstnanosti, posilovat ochranu 

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

sanitárních a fytosanitárních norem
a také sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti, posilovat ochranu životního 
prostředí, zvyšovat odolnost vůči změně 
klimatu, urychlit přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství a rozvíjet digitální ekonomiku
a společnost;

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat územní a přeshraniční 
spolupráci.

e) podporovat územní a přeshraniční 
spolupráci, kromě jiného i napříč 
mořskými hranicemi, a posílit obchodní
a hospodářské vztahy pomocí plného 
provedení stávajících dohod s Unií
a potíráním pašeráctví a padělatelství.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkový rámec politiky pro 
provádění tohoto nařízení tvoří rámec 
politiky rozšíření, který vymezí Evropská 
rada a Rada, dohody, které stanoví právně 
závazný vztah s příjemci uvedenými
v příloze I a příslušná usnesení Evropského 
parlamentu, sdělení Komise nebo společná 
sdělení Komise a vysokého představitele 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku. Komise zajistí soudržnost mezi 
pomocí a rámcem politiky rozšíření.

1. Celkový rámec politiky pro 
provádění tohoto nařízení tvoří rámec 
politiky rozšíření, který vymezí Evropská 
rada a Rada, dohody, které stanoví právně 
závazný vztah s příjemci uvedenými
v příloze I a příslušná usnesení Evropského 
parlamentu, zjištění a závěry 
monitorovacích skupin, misí a delegací 
Evropského parlamentu, sdělení Komise 
nebo společná sdělení Komise a vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku. Komise zajistí 
soudržnost mezi pomocí a rámcem politiky 
rozšíření.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vyvážený, od politiky oproštěný
a nediskriminační způsob rozdělování 
finančních prostředků musí být zajištěn
v rámci celé země a ve vztahu ke všem 
vrstvám společnosti.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomoc v rámci IPA III je založena 
na programovém rámci NPP pro 
dosahování specifických cílů uvedených
v článku 3. Programový rámec NPP 
stanoví Komise na dobu trvání víceletého 
finančního rámce Unie.

1. Pomoc v rámci IPA III je založena 
na programovém rámci NPP pro 
dosahování specifických cílů uvedených
v článku 3. Programový rámec NPP 
stanoví Komise po konzultaci
s Evropským parlamentem na dobu trvání 
víceletého finančního rámce Unie.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc je cílená a je uzpůsobena konkrétní 
situaci příjemců uvedených v příloze I, 
přičemž se bere v úvahu další úsilí 
potřebné ke splnění kritérií pro členství
i kapacity těchto příjemců. Rozsah
a intenzita pomoci závisí na potřebách, 
odhodlání provádět reformy a pokroku při 
provádění těchto reforem.

Pomoc je cílená a je uzpůsobena konkrétní 
situaci příjemců uvedených v příloze I, 
přičemž se bere v úvahu další pokrok 
potřebný ke splnění kritérií pro členství
i kapacity těchto příjemců. Rozsah
a intenzita pomoci závisí na potřebách, 
odhodlání provádět reformy a pokroku při 
provádění těchto reforem, přičemž musí 
být zohledněna nezbytnost udržitelného 
hospodářského rozvoje a růstu, dobrého 
podnikatelského a investičního prostředí
a konsolidace veřejných financí. Komise 
pokrok pravidelně monitoruje



PE628.720v03-00 14/19 AD\1171028CS.docx

CS

a vyhodnocuje. 

Unijní pomoc musí být zcela nebo 
částečně pozastavena, pokud nedojde
k uspokojivému pokroku v naplňování 
specifických cílů vytyčených v článku 3 
nebo v případě, kdy příjemce nectí zásady 
demokracie, právního státu, nerespektuje 
lidská práva a základní svobody nebo 
poruší závazky vyplývající z příslušných 
dohod uzavřených s Unií. Za týchž 
podmínek a na žádost Evropského 
parlamentu Komise úplné nebo částečné 
pozastavení pomoci Unie prověří a podá 
tomuto orgánu o svých zjištěních zprávu
s odůvodněním svého rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise úzce monitoruje celý 
proces realizace projektů za pomoci 
spolehlivého a uceleného mechanismu
s cílem vypracovat kvalitativní
a kvantitativní hodnotící analýzu
a sledovat pokrok v plnění stanovených 
cílů v zájmu zajištění vyšší odpovědnosti
a transparentnosti, stejně jako lepšího 
zacílení výdajů z fondů. Evropský 
parlament je oprávněn předložit Komisi 
žádost o prošetření konkrétních případů, 
kdy příjemci pomoci nedodrželi postup 
stanovený tímto nařízením, a o přijetí 
nezbytných opatření, je-li pro to 
oprávněný důvod.

Pozměňovací návrh 25

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

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

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

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Posilování správy ekonomických 
záležitostí. Cíle intervencí zahrnují 
podporu účasti v procesu programu 
hospodářských reforem a systematickou 
spolupráci s mezinárodními finančními 
orgány, pokud jde o základní aspekty 
hospodářské politiky. Zlepšování 
schopnosti posilovat makroekonomickou 
stabilitu a podpora pokroku na cestě
k fungujícímu tržnímu hospodářství se 
schopností vyrovnat se s konkurenčními 
tlaky a tržními silami v rámci Unie.

c) Posilování správy ekonomických 
záležitostí. Cíle intervencí zahrnují 
podporu účasti v procesu programu 
hospodářských reforem a systematickou 
spolupráci s mezinárodními finančními 
orgány, pokud jde o základní aspekty 
hospodářské politiky. Zlepšování 
schopnosti posilovat makroekonomickou 
stabilitu a podpora pokroku na cestě
k udržitelnému rozvoji a fungujícímu 
tržnímu hospodářství se schopností 
vyrovnat se s konkurenčními tlaky
a tržními silami v rámci Unie.
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) Zlepšování prostředí v soukromém 
sektoru a konkurenceschopnosti podniků 
včetně inteligentní specializace coby 
klíčových hybatelů růstu, vytváření 
pracovních míst a soudržnosti. Prioritu 
mají projekty zlepšující podnikatelské 

k) Zlepšování prostředí v soukromém 
sektoru a konkurenceschopnosti podniků, 
zejména malých a středních podniků,
včetně inteligentní specializace coby 
klíčových hybatelů růstu, vytváření 
pracovních míst a soudržnosti. Prioritu 
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prostředí. mají udržitelné projekty zlepšující 
podnikatelské prostředí.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Podpora odstraňování zbytečných 
překážek obchodu, včetně byrokracie
a celních a necelních bariér.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující seznam klíčových ukazatelů 
výkonnosti se použije jako pomůcka 
měření příspěvku Unie k dosažení jejích 
specifických cílů:

Následující seznam klíčových ukazatelů 
výkonnosti se použije jako pomůcka 
měření příspěvku Unie k dosažení jejích 
specifických cílů a pokroku dosaženého 
příjemci pomoci:

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Usmíření, dobré sousedské vztahy
a mezinárodní závazky
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