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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro rozvoj jako 
příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 2 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 14. března 2018 
o příštím VFR: příprava postoje 
Parlamentu k VFR po roce 2020,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by měla 
být podpora hospodářského a sociálního 
rozvoje, přispívání k vymýcení chudoby a 
prosazování 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 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s článkem 21 Smlouvy o 
Evropské unii usiluje Unie o soulad mezi 
jednotlivými oblastmi své vnější činnosti 

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

a mezi těmito oblastmi a svými ostatními 
politikami, zejména mezinárodním 
obchodem, a rovněž o dosažení vysokého 
stupně spolupráce ve všech oblastech 
mezinárodních vztahů. Široká škála akcí, 
které toto nařízení umožňuje, by měla 
přispět k plnění cílů stanovených 
v uvedeném článku Smlouvy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Obchodní politika Unie musí být 
v souladu s jejími dalšími vnějšími a 
vnitřními politikami a musí respektovat 
zásadu soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje zakotvenou ve Smlouvách, aby 
byla zajištěna transparentnost, stabilita 
a zavádění podmínek spravedlivější 
hospodářské soutěže. Solidární a 
spravedlivá obchodní politika, která je 
v souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
podpory lidských práv, může významným 
způsobem přispět k vymýcení chudoby.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tento nástroj stanoví akce na 
podporu uvedených cílů a politik vnější 
činnosti a vychází z akcí, jež byly dříve 
podporovány podle nařízení (EU) 
233/201446; 11. Evropského rozvojového 
fondu (ERF) – vnitřní dohody47 a 
prováděcího nařízení48; nařízení (EU) č. 
232/201449; nařízení (EU) č. 230/201450; 
nařízení (EU) č. 235/201451; nařízení (EU) 
č. 234/201452; nařízení (Euratom) č. 
237/201453; nařízení (EU) č. 236/201454; 

(6) Tento nástroj stanoví akce na 
podporu uvedených cílů a politik vnější 
činnosti a vychází z akcí, jež byly dříve 
podporovány podle nařízení (EU) 
233/201446; 11. Evropského rozvojového 
fondu (ERF) – vnitřní dohody47 a 
prováděcího nařízení48; nařízení (EU) č. 
232/201449; nařízení (EU) č. 230/201450; 
nařízení (EU) č. 235/201451; nařízení (EU) 
č. 234/201452; nařízení (Euratom) č. 
237/201453; nařízení (EU) č. 236/201454; 
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rozhodnutí č. 466/2014/EU; nařízení (ES, 
Euratom) č. 480/200955 a nařízení (EU) 
2017/160156.

rozhodnutí č. 466/2014/EU; nařízení (ES, 
Euratom) č. 480/200955 a nařízení (EU) 
2017/160156. Tato zjednodušená a 
zefektivněná struktura evropských 
finančních nástrojů (EFI) by měla 
respektovat cíle základních politik Unie 
a zvýšit transparentnost, odpovědnost, 
účinnost a soudržnost a současně umožnit 
flexibilitu fondů EU pro vnější činnost;

_________________ _________________
46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci na období 2014–
2020 (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci na období 2014–
2020 (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 44).

47 Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád 
členských států Evropské unie zasedajícími 
v Radě o financování pomoci Evropské 
unie v rámci víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 podle dohody o 
partnerství AKT-EU a o přidělení finanční 
pomoci zámořským zemím a územím, na 
které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o 
fungování Evropské unie (Úř. věst. L 
210/1, 6.8.2013).

47 Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád 
členských států Evropské unie zasedajícími 
v Radě o financování pomoci Evropské 
unie v rámci víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020 podle dohody o 
partnerství AKT-EU a o přidělení finanční 
pomoci zámořským zemím a územím, na 
které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o 
fungování Evropské unie (Úř. věst. L 
210/1, 6.8.2013).

48 Nařízení Rady (EU) 2015/322 ze dne 2. 
března 2015 o provádění 11. Evropského 
rozvojového fondu (Úř. věst. L 58/1, 
3.3.2015).

48 Nařízení Rady (EU) 2015/322 ze dne 2. 
března 2015 o provádění 11. Evropského 
rozvojového fondu (Úř. věst. L 58/1, 
3.3.2015).

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje evropský nástroj 
sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014. s. 
27).

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje evropský nástroj 
sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014. s. 
27).

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje nástroj přispívající ke 
stabilitě a míru (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, 
s. 1).

50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje nástroj přispívající ke 
stabilitě a míru (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, 
s. 1).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
demokracii a lidská práva ve světě (Úř. 
věst. L 77, 15.3.2014, s. 85).

51 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
demokracii a lidská práva ve světě (Úř. 
věst. L 77, 15.3.2014, s. 85).

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 234/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje nástroj partnerství pro 
spolupráci s třetími zeměmi (Úř. věst. L 
77, 15.3.2014, s. 77).

(EU) č. 234/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje nástroj partnerství pro 
spolupráci s třetími zeměmi (Úř. věst. L 
77, 15.3.2014, s. 77).

53 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze 
dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje 
nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné 
bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 
109).

53 Nařízení Rady (Euratom) č. 237/2014 ze 
dne 13. prosince 2013, kterým se zřizuje 
nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné 
bezpečnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 
109).

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 236/2014, kterým se stanoví 
společná pravidla a postupy pro provádění 
nástrojů Unie pro financování vnější 
činnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95).

54 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 236/2014, kterým se stanoví 
společná pravidla a postupy pro provádění 
nástrojů Unie pro financování vnější 
činnosti (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 95).

55 Nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, 
kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější 
vztahy (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 10).

55 Nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, 
kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější 
vztahy (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 10).

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

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

Pozměňovací návrh 6

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 

(7) Globálním kontextem pro činnost je 
usilování o globální systém založený na 
pravidlech a hodnotách, jehož klíčovou 
zásadou je multilateralismus a ústředním 
aktérem Organizace spojených národů. 
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 
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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.

poskytuje komplexní společný rámec pro 
činnost vztahující se na Unii, její členské 
státy a její partnery. Agenda se vyváženě 
zaměřuje na ekonomický, sociální a 
environmentální rozměr udržitelného 
rozvoje a zohledňuje důležité vzájemné 
vazby mezi svými cíli a úkoly. Cílem 
Agendy 2030 je, aby nikdo nebyl 
opomenut. Provádění Agendy 2030 bude 
důkladně koordinováno s jinými 
příslušnými mezinárodními závazky Unie. 
U akcí prováděných podle tohoto nařízení 
by měla být věnována zvláštní pozornost 
vzájemným vazbám mezi cíli udržitelného 
rozvoje a integrovanými akcemi, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
více cílů soudržným způsobem.

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

57 Podepsána v New Yorku dne 22. dubna 
2016.

58 „Akční program z Addis Abeby pro třetí 
mezinárodní konferenci o financování 
rozvoje“ přijatý dne 16. června 2015 a 
potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 27. 
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 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Unie znovu potvrzuje, že plně 
podporuje trvalou hodnotu 
mnohostrannosti, a vyzývá k přijetí 
programu obchodu založeného na volném 
a spravedlivém obchodu podle pravidel 
ve prospěch všech, což podporuje agendu 
udržitelného rozvoje včetně sociálních, 
environmentálních a lidských práv a 
zajišťuje, aby harmonizovaná pravidla 
přijatá na multilaterální úrovni byla 
uplatňována jednotně na všechny; 
domnívá se, že je nyní naléhavě nutné 
přistoupit k modernizaci WTO 
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v souvislosti s nejnovějším mezinárodním 
vývojem a zásadně přezkoumat některé 
aspekty fungování WTO s cílem zvýšit jak 
její efektivitu, tak i její legitimitu;

Pozměňovací návrh 8

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“), předložené dne 19. června 
2016, která představuje společnou vizi a 
rámec Unie pro jednotnou a odpovědnou 
vnější angažovanost ve spolupráci s 
dalšími partnery za účelem prosazování 
jejích hodnot a zájmů. Unie by měla 
posilovat partnerství, podporovat politický 
dialog a kolektivní reakci na problémy 
globálního významu. Její činnost by měla 
podpořit zájmy a hodnoty Unie ve všech 
aspektech, včetně zachovávání míru, 
předcházení konfliktům, posilování 
mezinárodní bezpečnosti, odstraňování 
základních příčin nelegální migrace a 
pomoci obyvatelstvu, zemím a regionům, 
které čelí přírodním nebo člověkem 
způsobeným katastrofám, podpory 
obchodní politiky, hospodářské diplomacie 
a hospodářské spolupráce, prosazování 
digitálních řešení a technologií a podpory 
mezinárodního rozměru politik Unie. Při 
prosazování svých zájmů by Unie měla 
dodržovat a podporovat zásady uznávání 
vysokých sociálních a environmentálních 
norem, právního státu, mezinárodního 
práva a lidských práv.

(8) Uplatňování tohoto nařízení by se 
mělo zakládat na pěti prioritách 
stanovených v globální strategii zahraniční 
a bezpečnostní politiky Evropské unie 
(dále jen „globální strategie“), 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 podpory 
demokracie a lidských práv, zachování 
míru, předcházení konfliktům, mediace a 
rekonstrukce po skončení konfliktu, která 
zahrnuje podporu role žen ve všech 
fázích, posilování mezinárodní 
bezpečnosti, řešení základních příčin 
nucené migrace a vysídlování a pomoci 
obyvatelstvu, zemím a regionům, které čelí 
přírodním nebo člověkem způsobeným 
katastrofám, podpory ekonomických 
reforem, splnění podmínek pro vytvoření 
mezinárodního právního rámce pro 
ochranu osob vysídlených z důvodu změny 
klimatu, podpory spravedlivých a 
udržitelných obchodních politik 
založených na pravidlech a hodnotách 
jako nástroje pro rozvoj a zlepšení 
právního státu a lidských práv, včetně 
prosazování mezinárodního zákazu 
obchodu se zbožím používaným k mučení 
a výkonu trestu smrti, hospodářské 
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diplomacie a hospodářské spolupráce, 
prosazování digitálních řešení a 
technologií, řešení globálních hrozeb pro 
globální veřejné zdraví a podpory 
mezinárodního rozměru politik Unie. Při 
prosazování svých zájmů by Unie měla 
dodržovat a podporovat zásady uznávání 
vysokých sociálních, pracovních a 
environmentálních norem, a to i pokud jde 
o změnu klimatu, právního státu a 
mezinárodního práva, a to i s ohledem na 
humanitární právo a mezinárodní právo 
na ochranu lidských práv.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Nový Evropský konsensus o 
rozvoji (dále jen „konsensus“)60, 
podepsaný dne 7. června 2017, poskytuje 
rámec pro společný přístup k rozvojové 
spolupráci Unie a jejích členských států za 
účelem provádění Agendy 2030 a akčního 
programu z Addis Abeby, který usiluje o 
dosažení udržitelného rozvoje a urychlení 
transformace kladením důrazu na 
průřezové prvky rozvojové politiky, jako je 
rovnost žen a mužů, mládež, investice a 
obchod, udržitelná energie a opatření v 
oblasti klimatu, řádná správa věcí 
veřejných, demokracie, právní stát a 
lidská práva, migrace a mobilita, aby 
přispěl k celkovým vnějším politikám 
Unie, včetně společné obchodní politiky, 
a k cílům definovaným v Agendě OSN 
pro udržitelný rozvoj OSN 2030. 
Základem politiky rozvojové spolupráce je 
řešení diskriminace a nerovností, cíl 
nikoho neopomíjet a posílení odolnosti.

_________________ _________________
60 „Nový Evropský konsensus o rozvoji 
‚Náš svět, naše důstojnost, naše 
budoucnost‘“, společné prohlášení Rady a 

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

zástupců vlád členských států zasedajících 
v Radě, Evropského parlamentu a 
Evropské komise, 8. června 2017.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cílem evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 201562 je stabilizace 
sousedních zemí a zvýšení odolnosti, 
zejména posílením hospodářského rozvoje, 
jako hlavních priorit Unie. Revidovaná 
evropská politika sousedství se v zájmu 
dosažení svých cílů soustředila na čtyři 
prioritní oblasti: řádná správa věcí 
veřejných, demokracie, právní stát a lidská 
práva, se zvláštním zaměřením na další 
zapojení občanské společnosti; 
hospodářský rozvoj; bezpečnost; migrace a 
mobilita, včetně řešení základních příčin 
nelegální migrace a nuceného vysídlení. 
Diferenciace a větší vzájemná odpovědnost 
jsou základními znaky evropské politiky 
sousedství, která uznává různé úrovně 
angažovanosti a odráží zájmy každé země 
týkající se povahy a zaměření jejího 
partnerství s Unií.

(19) Cílem evropské politiky sousedství 
přezkoumané v roce 201562 je stabilizace 
sousedních zemí a zvýšení odolnosti, 
zejména posílením hospodářského rozvoje, 
jako hlavních priorit Unie. Revidovaná 
evropská politika sousedství se v zájmu 
dosažení svých cílů soustředila na čtyři 
prioritní oblasti: řádná správa věcí 
veřejných, demokracie, právní stát a lidská 
práva, se zvláštním zaměřením na další 
zapojení občanské společnosti; 
hospodářský rozvoj; bezpečnost; migrace a 
mobilita, včetně řešení základních příčin 
nucené migrace a 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. V rámci politiky 
sousedství Unie spolupracuje s několika 
partnerskými zeměmi sousedství při 
vyjednávání a uzavírání ambiciózních a 
komplexních dohod o volném obchodu. 
Tyto dohody mohou nejen zlepšit přístup 
na trh a podporovat investiční prostředí, 
ale také přispět k dosažení obecných cílů 
politiky sousedství, jako je udržitelný a 
inkluzivní hospodářský a sociální rozvoj, z 
něhož mají prospěch všichni. Občanská 
společnost každé partnerské země a Unie, 
vnitrostátní parlamenty a Evropský 
parlament by měly být zapojeny do 
procesů vyjednávání a sledování 
provádění těchto dohod. Toto nařízení by 
proto mělo podporovat vyjednávání o 
těchto dohodách a řádné provádění 
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uzavřených dohod.
_________________ _________________
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 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Nařízení by mělo přispět rovněž 
k obchodním aspektům vnějších vztahů 
Unie, jakými je spolupráce s třetími 
zeměmi v oblasti povinností náležité péče 
v dodavatelském řetězci týkajících se 
dodávek cínu, tantalu a zlata, 
kimberleyský proces, pakt udržitelnosti, 
provádění závazků na základě nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
978/20121a (nařízení o systému GSP), 
spolupráce v rámci iniciativ týkajících se 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT), a program 
pomoci na podporu obchodu (Aid for 
Trade) s cílem zajistit na úrovni Unie 
soudržnost a vzájemnou podporu mezi 
obchodní politikou EU a rozvojovými cíli 
a akcemi.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 
2012 o uplatňování systému všeobecných 
celních preferencí a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 
31.10.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Je nezbytné posílit spolupráci v 
oblasti migrace s partnerskými zeměmi a 
využít výhod řádně řízené legální migrace 
a účinně řešit nelegální migraci. Taková 
spolupráce by měla přispět k zajištění 
přístupu k mezinárodní ochraně, řešení 
základních příčin nelegální migrace, 
posílení správy hranic a k úsilí v boji proti 
nelegální migraci, obchodování s lidmi a 
převaděčství migrantů a případně k 
činnostem v oblasti navracení, zpětného 
přebírání a opětovného začlenění, a to na 
základě vzájemné odpovědnosti a plného 
dodržování humanitárních závazků 
a závazků v oblasti lidských práv. Účinná 
spolupráce třetích zemí s Unií v této oblasti 
by tedy měla být nedílnou součástí 
obecných zásad tohoto nařízení. Zvýšení 
soudržnosti mezi migrační politikou a 
politikami rozvojové spolupráce je důležité 
k zajištění toho, aby rozvojová pomoc 
pomáhala partnerským zemím řídit migraci 
efektivněji. Toto nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a 
strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a uplatňovat 
potřebné aktivační prvky.

(29) Je nezbytné posílit spolupráci v 
oblasti migrace s partnerskými zeměmi a 
využít výhod řádně řízené legální migrace 
a účinně řešit nelegální migraci. Taková 
spolupráce by měla přispět k zajištění 
přístupu k mezinárodní ochraně, řešení 
základních příčin nucené migrace a 
vysídlování, posílení správy hranic a k úsilí 
v boji proti nelegální migraci, obchodování 
s lidmi a převaděčství migrantů a případně 
k činnostem v oblasti navracení, zpětného 
přebírání a opětovného začlenění, a to na 
základě vzájemné odpovědnosti a plného 
dodržování humanitárních závazků 
a závazků v oblasti lidských práv. Účinná 
spolupráce třetích zemí s Unií v této oblasti 
by tedy měla být nedílnou součástí 
obecných zásad tohoto nařízení. Zvýšení 
soudržnosti mezi migrační politikou a 
politikami rozvojové spolupráce je důležité 
k zajištění toho, aby rozvojová pomoc 
pomáhala partnerským zemím řídit migraci 
efektivněji. Toto nařízení by mělo přispívat 
ke koordinovanějšímu, komplexnějšímu a 
strukturovanějšímu přístupu, 
maximalizovat synergie a uplatňovat 
potřebné aktivační prvky.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text.)

Pozměňovací návrh 13

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 

(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 
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socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní 
růst, vytváření důstojných pracovních míst, 
hospodářské příležitosti, dovednosti a 
podnikání, socioekonomická odvětví, 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
jakož i řešení konkrétních 
socioekonomických základních příčin 
nelegální migrace. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována zemím, které byly 
označeny jako nestabilní země nebo země 
zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté 
země a silně zadlužené chudé země.

socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní 
růst, vytváření důstojných pracovních míst 
a hospodářské příležitosti pro ženy a 
zejména mladé lidi, dovednosti a 
podnikání, socioekonomická odvětví, 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
jakož i řešení konkrétních 
socioekonomických základních příčin 
nelegální migrace. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována zemím, které byly 
označeny jako nestabilní země nebo země 
zasažené konfliktem, nejméně rozvinuté 
země a silně zadlužené chudé země.

Pozměňovací návrh 14

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 

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

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.

_________________ _________________
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 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby se umožnila flexibilita, zvýšila 
přitažlivost pro soukromý sektor a 
maximalizoval dopad investic, měla by se s 
ohledem na způsobilé protistrany stanovit 
odchylka od pravidel pro způsoby plnění 
rozpočtu Unie stanovených ve finančním 
nařízení. Tyto způsobilé protistrany by 
rovněž mohly být subjekty, které nejsou 
pověřeny uskutečňováním partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, a mohly 
by jimi být rovněž soukromoprávní 
subjekty v partnerské zemi.

(37) Aby se umožnila flexibilita, zvýšila 
přitažlivost pro soukromý sektor, 
podporovala spravedlivá hospodářská 
soutěž a maximalizoval dopad investic, 
měla by se s ohledem na způsobilé 
protistrany stanovit odchylka od pravidel 
pro způsoby plnění rozpočtu Unie 
stanovených ve finančním nařízení. Tyto 
způsobilé protistrany by rovněž mohly být 
subjekty, které nejsou pověřeny 
uskutečňováním partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, a mohly by jimi být 
rovněž soukromoprávní subjekty v 
partnerské zemi.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Obecným cílem programu „nástroj 1) Obecným cílem tohoto nařízení je 
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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.

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, jakož i v článcích 11, 207 a 
208 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – 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, 
zejména v zájmu dosažení udržitelného 
hospodářského a sociálního rozvoje a 
vymýcení chudoby;

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) na globální úrovni upevňovat a 
podporovat demokracii, právní stát, lidská 
práva a udržitelný rozvoj se zvláštním 
zaměřením na mezinárodní obchod 
založený na pravidlech a hodnotách, 
vymýtit chudobu, posilovat hospodářský 
růst a podporovat a chránit 
multilateralismus, podporovat organizace 
občanské společnosti, stabilitu a mír a řešit 
další globální výzvy včetně migrace 
a mobility;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
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Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

Rámec politiky Rámec politiky

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

Zastřešující rámec politiky pro provádění 
tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, 
dohody o partnerství, obchodní dohody a 
dohody o spolupráci, vícestranné dohody a 
jiné dohody a příslušné právní předpisy 
Unie, které 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.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Unie dále ve svých vztazích s 
třetími zeměmi v rámci tohoto nástroje 
prosazuje mezinárodní úsilí o 
vícestrannou dohodu o zákazu obchodu se 
zbožím používaným k mučení a výkonu 
trestu smrti.

Pozměňovací návrh 21

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 
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smluvních vztahů s Unií, včetně dohod o 
přidružení, partnerství a spolupráci a 
rovněž obchodních dohod.

Pozměňovací návrh 22

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 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.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se zásadou odpovědnosti 
Komise ve vhodných případech 
upřednostní, aby pro provádění programů 
byly použity systémy partnerských zemí.

V souladu se zásadou odpovědnosti 
Komise upřednostní, aby pro provádění 
programů byly použity systémy 
partnerských zemí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise informuje Evropský 
parlament a pravidelně si s ním vyměňuje 
názory.

8. Komise poskytne podstatné 
informace a úplné víceleté programové 
dokumenty, akční plány a opatření 
a pravidelně si vyměňuje názory 
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s příslušnými výbory Evropského 
parlamentu, a to z vlastního podnětu nebo 
na žádost Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 25

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 a obsažených v 
rejstříku, který na požádání může být 
konzultován Evropským parlamentem s 
přihlédnutím k počtu obyvatel, chudobě, 
nerovnosti, lidskému rozvoji, situaci 
v oblasti lidských práv a základních 
svobod, hospodářské a environmentální 
zranitelnosti a odolnosti státu a společnosti;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Spolupráce s průmyslovými 
zeměmi se zaměřuje na podporu zájmů 
Unie a společných zájmů.

4. Spolupráce s průmyslovými 
zeměmi se zaměřuje na podporu zájmů 
Unie a společných zájmů, stejně jako 
sdílených zájmů a hodnot, a na společné 
cíle a obranu multilateralismu. Taková 
spolupráce bude případně založena na 
dialogu mezi Unií, za účasti Evropského 
parlamentu, a členskými státy, do něhož 
bude zapojena občanská společnost.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) veškerých dřívějších vícestranných 
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nebo dvoustranných dohodách či 
nařízeních, které se týkají dotčeného 
regionu nebo země, jako je nařízení o 
systému GSP, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2017/821, 
nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 a 
budoucích nařízeních týkajících se zboží 
dvojího užití a dovozu kulturních statků

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) jakákoli uzavřená mnohostranná 
nebo dvoustranná obchodní dohoda 
včetně prohloubených a komplexních 
dohod o volném obchodu mezi Unií a 
sousedními zeměmi a jakákoli obchodní 
výhoda, kterou udělí Unie svému 
partnerovi;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté orientační programy pro 
zeměpisné programy mohou být 
přezkoumány, je-li to zapotřebí v zájmu 
účinného provádění, zejména když dojde k 
podstatným změnám v rámci politiky 
uvedeném v článku 7 nebo v návaznosti na 
krizi či v situaci po ukončení krize.

3. Víceleté orientační programy pro 
zeměpisné programy mohou být po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
přezkoumány, je-li to zapotřebí v zájmu 
účinného provádění, zejména když dojde k 
podstatným změnám v rámci politiky 
uvedeném v článku 7 nebo v návaznosti na 
krizi či v situaci po ukončení krize.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Víceleté orientační programy pro 
tematické programy mohou být 
přezkoumány, je-li to zapotřebí v zájmu 
účinného provádění, zejména když dojde k 
podstatným změnám v rámci politiky 
uvedeném v článku 7.

4. Víceleté orientační programy pro 
tematické programy mohou být po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
přezkoumány, je-li to zapotřebí v zájmu 
účinného provádění, zejména když dojde k 
podstatným změnám v rámci politiky 
uvedeném v článku 7.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) partnerství s Unií, včetně úrovně 
jejích ambicí pro toto partnerství;

d) partnerství a dohodu o přidružení a 
další obchodní a investiční vztahy s Unií, 
včetně úrovně jejích ambicí pro toto 
partnerství;

Pozměňovací návrh 32

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 v úzké spolupráci s 
Evropským parlamentem 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.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyskytnou-li se nepředvídané potřeby 
nebo okolnosti a financování není možné z 
vhodnějších zdrojů, může Komise přijmout 
zvláštní opatření, která nejsou stanovena v 
programových dokumentech.

Vyskytnou-li se nepředvídané potřeby 
nebo okolnosti a financování není možné z 
vhodnějších zdrojů, může Komise v úzké 
spolupráci s Evropským parlamentem 
přijmout zvláštní opatření, která nejsou 
stanovena v programových dokumentech.

Pozměňovací návrh 34

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 
nebo země zasažené konfliktem, nejméně 
rozvinuté země a silně zadlužené chudé 
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 se zvláštním 
zaměřením na vymýcení chudoby, 
udržitelný a inkluzivní růst, vytváření 
důstojných pracovních míst a hospodářské 
příležitosti, zejména pro ženy a mladé lidi, 
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 nebo země zasažené 
konfliktem, nejméně rozvinuté země a 
silně zadlužené chudé země.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto průběžné hodnocení rovněž posoudí 
fungování zjednodušené a zefektivněné 
struktury EFI v porovnání s cíli 
základních politik Unie a se zásadami 
transparentnosti, odpovědnosti, účinnosti, 
soudržnosti a flexibility finančních 
prostředků EU pro vnější činnost.

Pozměňovací návrh 36

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 efektivností, přidanou hodnotou, 
fungováním zjednodušené a zefektivněné 
struktury, vnitřní a vnější soudržností a 
trvající relevantností cílů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 4 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) omezení odlesňování, podpora 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT) a boj proti 
nezákonné těžbě dřeva, obchodu s 
nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z 
tohoto dřeva;

j) zastavení odlesňování, podpora 
prosazování práva, správy a obchodu v 
oblasti lesnictví (FLEGT) a boj proti 
nezákonné těžbě dřeva, obchodu s 
nezákonně vytěženým dřevem a výrobky z 
tohoto dřeva; podpora vyjednávání a 
provádění dobrovolných dohod o 
partnerství;

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podpora a posilování 
multilateralismu, udržitelná hospodářská 
spolupráce, mezinárodní obchodní 
a investiční vztahy, jakož i pravidla 
a zásady Světové obchodní organizace;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) podpora agendy regionální 
integrace, optimálních obchodních politik a 
podpora konsolidace a provádění 
obchodních dohod mezi EU a jejími 
partnery;

n) podpora agendy regionální 
integrace, optimálních obchodních politik 
na podporu inkluzivního a udržitelného 
rozvoje a podpora konsolidace a provádění 
obchodních dohod mezi EU a jejími 
partnery;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 5 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) podpora spravedlivého, 
udržitelného a nenarušeného přístupu k 
těžebnímu odvětví.

s) zajištění  spravedlivého a 
udržitelného přístupu k těžebnímu odvětví.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 1 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Omezit využívání přírodních 
zdrojů k financování konfliktů a 
podporovat dodržování iniciativ, jako je 
systém certifikace kimberleyského 
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procesu, včetně opatření týkajících se 
[nařízení EU o konfliktních minerálech], 
zejména pokud jde o provádění účinných 
vnitrostátních kontrol nad těžbou 
přírodních zdrojů a obchodem s nimi;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 1 – odrážka 4 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Přispívání k úsilí Unie o 
mezinárodní zákaz obchodu se zbožím 
používaným k mučení a výkonu trestu 
smrti.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Prosazování účinného 
multilateralismu a strategického 
partnerství, přispívání k posílení kapacit 
mezinárodních, regionálních a 
vnitrostátních rámců prostřednictvím 
podpory a ochrany lidských práv, 
demokracie a právního státu. Jsou 
rozvíjena strategická partnerství, přičemž 
je zvláštní pozornost věnována Úřadu 
vysokého komisaře pro lidská práva, 
Mezinárodnímu trestnímu soudu (MTS) a 
příslušným regionálním a vnitrostátním 
mechanismům v oblasti lidských práv. 
Kromě toho program podporuje 
vzdělávání a výzkum v oblasti lidských 
práv a demokracie, prostřednictvím 
globálního kampusu lidských práv a 
demokracie.

– Prosazování účinného 
multilateralismu a strategických 
partnerství, přispívání k posílení kapacit 
mezinárodních, regionálních a 
vnitrostátních rámců a posilování 
postavení místních aktérů prostřednictvím 
podpory a ochrany lidských práv, 
demokracie a právního státu. Partnerství 
pro lidská práva se zaměří na posílení 
vnitrostátní a mezinárodní struktury 
lidských práv včetně podpory 
multilateralismu, neboť nezávislost a 
účinnost Úřadu vysokého komisaře pro 
lidská práva, Mezinárodního trestního 
soudu (MTS) a příslušných regionálních a 
vnitrostátních mechanismů v oblasti 
lidských práv jsou zásadní. Podpora 
vzdělávání a výzkumu v oblasti lidských 
práv a demokracie musí pokračovat, a to i 
prostřednictvím podpory globálního 
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kampusu lidských práv a demokracie.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 1 – odrážka 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Podpora modernizace WTO s 
cílem zvýšit její účinnost i legitimitu.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 4 – část A – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívání k celosvětové agendě 
týkající se důstojné práce, zejména v 
globálních hodnotových řetězcích, a 
zvyšování znalostí o účinných politikách 
zaměstnanosti, které reagují na potřeby 
trhu práce, včetně odborného vzdělávání a 
přípravy a celoživotního učení;

b) přispívání k celosvětové agendě 
týkající se důstojné práce, zejména 
globálních hodnotových řetězců, a 
zvyšování znalostí o účinných politikách 
zaměstnanosti, které reagují na potřeby 
trhu práce, včetně odborného vzdělávání a 
přípravy a celoživotního učení;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha III – oddíl 4 – část C – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšení podnikatelského prostředí 
a investičního klimatu, podpora posíleného 
dialogu mezi veřejným a soukromým 
sektorem a budování kapacit mikropodníků 
a malých a středních podniků;

b) zlepšení podnikatelského prostředí 
a investičního klimatu, podpora posíleného 
dialogu mezi veřejným a soukromým 
sektorem a budování kapacit mikropodníků 
a malých a středních podniků, včetně jejich 
internacionalizace;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
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Příloha III – oddíl 4 – část C – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora obchodní politiky a 
obchodních dohod Unie a jejich 
provádění; zlepšování přístupu na trhy 
partnerských zemí a oživení obchodu, 
investic a obchodních příležitostí pro 
podniky z Unie a současně odstranění 
překážek bránících v přístupu na trh a k 
investicím;

c) podpora provádění nástrojů 
obchodní politiky a obchodních dohod 
Unie zaměřených na zlepšování 
udržitelného rozvoje, diverzifikace 
hospodářství a přístupu na trh Unie, jakož 
i na usnadnění přístupu k technologiím 
šetrným ke klimatu a k duševnímu 
vlastnictví;
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