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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zahraniční věci 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení (EU) č. 231/201414 
pozbyde dne 31. prosince 2020 platnosti. V 
zájmu udržení účinnosti vnější činnosti 
Unie by měl být zachován rámec pro 
plánování a poskytování vnější pomoci.

(1) Nařízení (EU) č. 231/201414 
pozbyde dne 31. prosince 2020 platnosti. V 
zájmu udržení účinnosti politiky Unie 
zaměřené na rozšíření by měla být tato 
politika i nadále podporována zvláštním 
nástrojem pro financování vnější činnosti.

_________________ _________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 77, 
15.3.2014, s. 11).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (NPP II) (Úř. věst. L 77, 15.3. 
2014, s. 11).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Článek 49 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) stanoví, že každý evropský stát, 
který uznává hodnoty úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin, a zavazuje 
se k jejich podpoře, může požádat o 
členství v Unii. Evropský stát, který 
požádal o přistoupení k Unii, se může 
členem stát pouze tehdy, pokud bylo 
potvrzeno, že splňuje kritéria členství 
stanovená na zasedání Evropské rady 
v Kodani v červnu 1993 (dále jen 
„kodaňská kritéria“), a za předpokladu, že 

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

schopna integrovat nového člena. 
Kodaňská kritéria se týkají stability 
institucí zaručujících demokracii, právní 
stát, lidská práva a respektování a ochranu 
menšin, existence fungujícího tržního 
hospodářství a schopnosti vyrovnat se s 
konkurenčním tlakem a tržními silami v 
rámci Unie a schopnosti převzít nejen 
práva, nýbrž rovněž povinnosti podle 
Smluv, včetně dodržování cílů politické, 
hospodářské a měnové unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Proces rozšíření je založen 
na stanovených kritériích a spravedlivých 
a přesně vymezených podmínkách. Každý 
příjemce je posuzován na základě svých 
vlastních výsledků. Posouzení dosaženého 
pokroku a určení nedostatků mají fungovat 
jako pobídka a návod, jak mají příjemci 
uvedení v příloze I provádět nezbytné 
dalekosáhlé reformy. Aby se vyhlídka na 
rozšíření stala skutečností, je i nadále 
zásadní důsledně dodržovat princip 
„základní zásady na prvním místě“15. 
Pokrok na cestě k přistoupení závisí v 
případě každého žadatele na dodržování 
hodnot Unie a na jeho schopnosti provést 
potřebné reformy s cílem přizpůsobit svůj 
politický, institucionální, právní, správní a 
hospodářský systém pravidlům, 
standardům, politikám a postupům v Unii.

(4) Proces rozšíření je založen 
na stanovených kritériích a spravedlivých 
a přesně vymezených podmínkách. Každý 
příjemce je posuzován na základě svých 
vlastních výsledků. Posouzení dosaženého 
pokroku a určení nedostatků mají fungovat 
jako pobídka a návod, jak mají příjemci 
uvedení v příloze I provádět nezbytné 
dalekosáhlé reformy. Aby se vyhlídka na 
rozšíření stala skutečností, je i nadále 
zásadní důsledně dodržovat princip 
„základní zásady na prvním místě“15. 
Zásadními prvky procesu rozšíření jsou 
rovněž dobré sousedské vztahy a 
regionální spolupráce. Pokrok na cestě k 
přistoupení závisí v případě každého 
žadatele na dodržování hodnot Unie a na 
jeho schopnosti provést potřebné reformy s 
cílem přizpůsobit svůj politický, 
institucionální, právní, správní a 
hospodářský systém pravidlům, 
standardům, politikám a postupům v Unii.

_________________ _________________
15 Přístup „základní zásady na prvním 
místě“ spojuje právní stát a základní práva 
s dvěma dalšími klíčovými oblastmi 
procesu přistoupení: správa ekonomických 
záležitostí – posílené zaměření 

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

na hospodářský rozvoj a lepší 
konkurenceschopnost – a posílení 
demokratických institucí a reformy veřejné 
správy. Každá z těchto tří základních zásad 
má klíčový význam pro reformní procesy 
kandidátských zemí a potenciálních 
kandidátů a reaguje na hlavní obavy 
občanů.

Pozměňovací návrh 4

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, stability 
a prosperity 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 může mít silný 
transformační účinek, protože přináší 
pozitivní demokratické, politické, 
hospodářské a společenské změny. Tento 
potenciál by měl být využit v co nejvyšší 
možné míře.

Pozměňovací návrh 5

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 

(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 lidská práva včetně práv osob 
náležejících k menšinám, chránit 
menšiny, prosazovat rovnost žen a mužů, 



PE625.581v02-00 6/31 AD\1174734CS.docx

CS

podporovat klíčové zásady a práva 
vymezené v evropském pilíři sociálních 
práv.17 Pomoc by měla i nadále podporovat 
jejich úsilí o posílení regionální, 
makroregionální a přeshraniční spolupráce, 
jakož i územního rozvoje, mimo jiné 
prováděním makroregionálních strategií 
Unie. Měla by zlepšit rovněž jejich 
hospodářský a sociální rozvoj a správu 
ekonomických záležitostí, což je základem 
agendy inteligentního, udržitelného a 
inkluzivního růstu, mimo jiné prováděním 
regionálního rozvoje, rozvoje zemědělství 
a venkova a sociální politiky a politiky 
zaměstnanosti a rozvoje digitální 
ekonomiky a společnosti, a to i v souladu 
se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro 
západní Balkán.

toleranci, sociální začleňování a zákaz 
diskriminace, chránit obránce lidských 
práv, oznamovatele a občanskou 
společnost a podporovat iniciativy, které 
prosazují transparentnost, odpovědnost, 
integritu a boj proti korupci. Pomoc by 
měla rovněž podporovat dodržování 
klíčových zásad a práv vymezených 
v evropském pilíři sociálních práv.17  
Pomoc by měla i nadále podporovat jejich 
úsilí o posílení regionální, makroregionální 
a přeshraniční spolupráce, také přes 
námořní hranice, jakož i územního 
rozvoje, mimo jiné prováděním 
makroregionálních strategií Unie, jako je 
strategie pro dunajský region. Měla by 
rovněž podporovat dobré sousedské 
vztahy, usmíření a regionální spolupráci. 
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 
prostřednictvím rozvoje malých a 
středních podniků a rozvoje digitální 
ekonomiky a společnosti, a to i v souladu 
se stěžejní iniciativou Digitální agenda pro 
západní Balkán.

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

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

Pozměňovací návrh 6

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 

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

prospěch příjemců uvedených v příloze I. 
Tato spolupráce by se měla zaměřit 
zejména na výměnu zkušeností, které 
členské státy získaly v procesu politických, 
sociálních a ekonomických reforem.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Posílená strategická a operativní 
spolupráce mezi Unií a příjemci 
uvedenými v příloze I v oblasti bezpečnosti 
je klíčová pro účinné a efektivní řešení 
bezpečnostních a teroristických hrozeb.

(9) Posílená strategická a operativní 
spolupráce mezi Unií a příjemci 
uvedenými v příloze I v oblasti bezpečnosti 
je klíčová pro účinné a efektivní řešení 
bezpečnostních hrozeb včetně závažných 
trestných činů, organizovaného zločinu a 
teroristických a jiných hrozeb pro stabilitu 
a mír uvnitř členských států.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(10a) Je nezbytné prosazovat sociální 
ochranu a sociální začleňování jako 
součást spolupráce mezi Unií a příjemci, 
jejichž seznam je uveden v příloze I. 
Intervence v této oblasti by měly usilovat o 
podporu inkluzívních, efektivních, 
účinných a přiměřených systémů sociální 
ochrany a zároveň podporovat sociální 
začleňování, prosazovat rovné příležitosti 
a přispívat k řešení nerovností a chudoby.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Pro většinu příjemců uvedených v 
příloze I zůstává klíčovým úkolem posílení 
právního státu, včetně zajištění nezávislosti 
soudnictví, demokracie a základních práv, 
ochrana a prosazování nezávislosti 
sdělovacích prostředků, transparentnost a 
zákaz svévole při rozhodování veřejných 
orgánů a vymáhání práva, poskytování 
podpory nezávislým obráncům lidských 
práv a organizacím občanské společnosti, 
které se zabývají monitorováním souladu s 
pravidly právního státu, ochrana 
oznamovatelů a podpůrné iniciativy 
prosazující transparentnost, odpovědnost, 
integritu a boj proti korupci a 
organizované trestné činnosti, předcházení 
radikalizaci a terorismu a zdokonalování 
řádné správy 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.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S ohledem na etnickou složitost 
regionu západního Balkánu a jeho 
nedávnou bouřlivou historii etnických 
vztahů je zvláště důležitá ochrana 
národnostních, etnických a jazykových 
menšin. Aby se ochrana menšin stala 
silou v zájmu stability v kandidátských a 
potenciálních kandidátských zemích, měla 
by Unie podporovat vlády při přijímání, 
monitorování a účinném uplatňování 
právních rámců na ochranu menšin na 
základě příslušných mezinárodních 
norem. V tomto případě by Unie měla 
využívat zkušenosti získané během 
předchozích přístupových jednání a po 
nich.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Situace Romů zůstává obzvláště 
problematická ve většině kandidátských 
a potenciálních kandidátských zemí, ve 
kterých stále čelí všudypřítomné 
diskriminaci, špatným životním 
podmínkám, nedostatečnému přístupu 
k základním sociálním službám a 
mimořádně vysoké míře negramotnosti 
a předčasnému ukončování školní 
docházky, což dále vyhrocuje jejich 
sociální vyloučení. Nástroj předvstupní 
pomoci (NPP III) by měl pomoci při 
poskytování dobře zaměřené a strategicky 
orientované podpory pro zlepšení situace 
Romů v příjímacích zemích.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pomoc by měla být poskytnuta také 
s cílem dále posílit hledisko práv menšin 
a zlepšit multikulturní porozumění a 
mírové soužití.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Priority činnosti zaměřené na 
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.

(17) Priority činnosti zaměřené na 
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 
a usnesení Evropského parlamentu. 
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 17
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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 ve společném zájmu Unie a 
příjemců uvedených v příloze I 
napomáhat příjemcům 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 a hodnot Unie prokáží odhodlání 
k reformě.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Případné vážné zhoršení, pokud 
jde o právní stát, demokracii, lidská práva 
a základní svobody v kandidátské nebo 
potenciální kandidátské zemi, nebo 
porušení závazků přijatých v příslušných 
dohodách uzavřených s Unií ze strany 
příjemce, by mělo mít jasné důsledky. 
V takových případech, aniž by byl dotčen 
rozpočtový postup a ustanovení o 
pozastavení pomoci v mezinárodních 
dohodách s příjemci, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změny přílohy 
I tohoto nařízení s cílem pozastavit či 
částečně pozastavit pomoc Unie. Při 
přijímání takových rozhodnutí by Komise 
měla zajistit, aby byla nadále možná 
finanční podpora činností, které přímo 
prospívají občanům, zejména těch, které 
provádějí nevládní činitelé a které přímo 
souvisejí s posílením právního státu, 
demokracie, lidských práv a základních 
svobod. Shledá-li Komise, že důvody pro 
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pozastavení pomoci již pominuly, měla by 
mít pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem změny přílohy I 
s cílem obnovit pomoc Unie.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

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 a s uplatňováním úplných 
svěřeneckých záruk včetně, nikoliv však 
výhradně: transparentních účetních 
postupů a zadávacích řízení; a 
pravidelného vnějšího přezkumu 
Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF). Pomoc by měla i 
nadále využívat struktury a nástroje, které 
se osvědčily v předvstupním procesu. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
poskytování pomoci na zlepšení 
absorpční kapacity přijímajících zemí.

Pozměňovací návrh 20

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 dosahováno soudržností 
a doplňkovostí nástrojů Unie pro 
financování vnější činnosti, jakož i 
vytvářením synergií s dalšími politikami a 
programy Unie, aby se předešlo 
překrývání s jinými stávajícími nástroji 
pro financování vnější činnosti. To 
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zahrnuje, je-li to relevantní, soudržnost 
a doplňkovost s makrofinanční pomocí.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(26) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů Unie a otázkám vyžadujícím 
opatření solidární na globální úrovni, 
jako jsou lidská práva, demokracie a řádná 
správa věcí veřejných, bezpečnost a 
stabilita, změna klimatu a životní prostředí 
a migrace i její různorodé příčiny, a 
terorismus. 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 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Činnosti související s 
transparentností, komunikací a 
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zviditelňováním jsou zásadní pro zvýšení 
povědomí o opatřeních Unie v praxi. 
V zájmu zvýšení povědomí široké 
veřejnosti by měla Komise, delegace Unie 
a příjemci jasně a účinně komunikovat o 
využívání předvstupní pomoci 
v přijímajících zemích tak, že nastíní své 
cíle, využití a výsledky. Příjemci 
finančních prostředků Unie by měli 
přiznávat původ prostředků Unie a 
zajišťovat jejich řádné zviditelnění. 
Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) by 
měl přispět k financování komunikačních 
činností s cílem propagovat výsledky 
pomoci Unie u různých cílových skupin v 
přijímajících zemích.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V zájmu zohlednění změn rámce 
politiky rozšíření nebo významných změn 
týkajících se příjemců uvedených v příloze 
I by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení 
a aktualizaci tematických priorit pro 
poskytování pomoci uvedených v 
přílohách II a III. 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 

(32) V zájmu zohlednění změn rámce 
politiky rozšíření nebo významných změn 
týkajících se příjemců uvedených v příloze 
I by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o přizpůsobení 
a aktualizaci tematických priorit pro 
poskytování pomoci uvedených v 
přílohách II a III. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni a na úrovni občanské společnosti, 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 
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věnují. přípravě aktů v přenesené pravomoci 
věnují.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. NPP III má tyto specifické cíle: 2. (Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) posilovat právní stát, demokracii a 
dodržování lidských práv, základních práv 
a mezinárodního práva, podporovat 
nezávislost soudnictví a účinnou soudní 
ochranu, chránit menšiny a poskytovat 
podporu nezávislým obráncům lidských 
práv, oznamovatelům a organizacím 
občanské společnosti, které se zabývají 
monitorováním souladu s pravidly 
právního státu, a podporovat iniciativy 
prosazující nezávislost sdělovacích 
prostředků, transparentnost, odpovědnost, 
integritu a boj proti korupci;

Pozměňovací návrh 26

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 kvalitu, účinnost, 
transparentnost a odpovědnost veřejné 
správy, podporovat transparentnost, zákaz 
svévole ze strany veřejných orgánů a 
prosazování práva a podporovat 
strukturální reformy a řádnou správu věcí 
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veřejných na všech úrovních;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) posilovat sociální ochranu a 
sociální začleňování, mimo jiné 
prosazováním rovných příležitostí a 
řešením nerovností a chudoby, a 
zajišťovat přístup k mezinárodní ochraně, 
usnadňovat legální a pracovní migraci a 
začleňovat marginalizované skupiny 
obyvatel, jako jsou migranti a Romové;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) posilovat předcházení konfliktům a 
podporovat usmíření, budování 
míru, dobré sousedské vztahy, jakož 
i mezilidské kontakty a komunikaci;

Pozměňovací návrh 29

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 a zároveň zlepšovat a posilovat 
strategickou a operativní spolupráci s 
Unií v oblasti správy hranic a v otázkách 
bezpečnosti s cílem čelit hrozbám, které 
představuje organizovaná trestná činnost, 
terorismus a počítačová kriminalita;
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pomoc v rámci NPP III může být 
poskytnuta na typy opatření stanovených 
v rámci Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti30, Evropského 
sociálního fondu plus31 a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova32.

4. Pomoc v rámci NPP III může být 
poskytnuta na typy opatření stanovených 
v rámci Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti30, Evropského 
sociálního fondu plus31, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova32 
a Fondu pro spravedlnost, práva a 
hodnoty.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti.

30 COM(2018) 372 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti.

31 COM(2018) 382 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském sociálním fondu plus (ESF+).

31 COM(2018) 382 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
o Evropském sociálním fondu plus (ESF+).

32 COM(2018) 392 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP) a financovány 
Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013.

32 COM(2018) 392 final – návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými 
státy v rámci společné zemědělské politiky 
(strategické plány SZP) a financovány 
Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Programy a opatření podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko změny 

2. Programy a opatření podle tohoto 
nařízení zohledňují hledisko změny 
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klimatu, ochrany životního prostředí 
a rovnosti žen a mužů a v příslušném 
případě se zaměřují na vzájemné vazby 
mezi cíli udržitelného rozvoje34 za účelem 
podpory integrovaných činností, které 
mohou vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
soudržně více cílů.

klimatu, ochrany životního prostředí, 
základních práv a rovnosti žen a mužů a v 
příslušném případě se zaměřují na 
vzájemné vazby mezi cíli udržitelného 
rozvoje34 za účelem podpory 
integrovaných činností, které mohou 
vytvářet vedlejší přínosy, a plnit tak 
soudržně více cílů.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Pozměňovací návrh 32

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 úsilí 
potřebné ke splnění kritérií pro členství i 
kapacity těchto příjemců se zvláštním 
zřetelem na zlepšení jejich absorpčních 
kapacit. Rozsah a intenzita pomoci závisí 
na potřebách, odhodlání provádět reformy 
a pokroku při provádění těchto reforem.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Pozastavení pomoci Unie

1. V případě závažného zhoršení, 
pokud jde o dodržování zásad právního 
státu, demokracie, lidských práv a 
základních svobod v přijímající zemi, nebo 
pokud příjemce poruší závazky přijaté v 
příslušných dohodách uzavřených s Unií, 
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má Komise pravomoc přijmout v souladu 
s článkem 14 akt v přenesené pravomoci 
za účelem změny přílohy I tohoto nařízení 
s cílem pozastavit nebo částečně pozastavit 
pomoc Unie. V případě částečného 
pozastavení pomoci budou uvedeny 
programy, kterých se pozastavení týká. Při 
přijímání takových rozhodnutí Komise 
zajistí, aby byla nadále možná finanční 
pomoc činnostem, které přímo prospívají 
občanům, zejména těm, které vykonávají 
nevládní subjekty a které přímo souvisejí s 
posílením právního státu, demokracie, 
lidských práv a základních svobod.
2. Shledá-li Komise, že důvody pro 
pozastavení pomoci již pominuly, je 
oprávněna přijmout akt v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 14 za 
účelem změny přílohy I s cílem obnovit 
pomoc Unie.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17

Informace, komunikace a publicita Informace, komunikace a publicita

1. Použijí se články 36 a 37 [nařízení 
o NDICI].

1. Komise a delegace Unie v 
přijímajících zemích při poskytování 
finanční pomoci na základě tohoto 
nařízení přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily viditelnost finanční 
podpory Unie, včetně sledování toho, zda 
příjemci dodržují tyto požadavky. Činnosti 
financované NPP podléhají požadavkům 
stanoveným v příručce pro komunikaci a 
zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie. 
Komise přijme pro projekty financované 
Unií pokyny ohledně viditelnosti a 
komunikačních činností, jež se budou 
týkat každého příjemce.
1a. Komise přijme opatření na posílení 
strategické komunikace a veřejné 
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diplomacie za účelem informování o 
hodnotách Unie a zdůraznění přidané 
hodnoty podpory Unie.
1b. Příjemci finančních prostředků 
Unie přiznají původ prostředků Unie a 
zajistí jejich řádnou viditelnost pomocí 
těchto postupů:
a) v dokumentech a komunikačních 
materiálech týkajících se čerpání 
finančních prostředků, včetně oficiálních 
internetových stránek, pokud existují, 
uvedou prohlášení, které viditelně 
zdůrazní podporu Unie;
b) podpoří činnosti a jejich výsledky 
poskytováním ucelených a účinných 
informací přiměřeně zacílených na různá 
publika včetně sdělovacích prostředků a 
veřejnosti.
1c. Komise provádí informační a 
komunikační činnosti související s tímto 
nařízením, jakož i s činnostmi, jež jsou v 
něm stanoveny, a s dosaženými výsledky. 
Finanční zdroje vyčleněné na toto 
nařízení rovněž přispívají ke sdělování 
politických priorit Unie na úrovni 
organizace, pokud tyto priority souvisejí 
přímo s cíli uvedenými v článku 3 a v 
přílohách II a III.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Zavádění orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu a prosazování 
jejich řádného fungování od počáteční 
fáze. Cíle intervencí v této oblasti zahrnují: 
zavádění nezávislých, odpovědných a 
účinných systémů soudnictví, včetně 
transparentního náboru založeného na 
zásluhách, a podporu systémů justiční 
spolupráce, hodnocení a povyšování a 
účinných kárných postupů pro případy 

a) Zavádění orgánů nezbytných pro 
zajištění právního státu, demokracie, 
základních práv a lidských práv, včetně 
práv menšin, 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 
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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.

povyšování a účinných kárných postupů 
pro případy pochybení, přičemž je nutná 
ochrana a prosazování nezávislosti 
sdělovacích prostředků; vytvoření 
účinných nástrojů pro předcházení 
organizované trestné činnosti, obchodu s 
lidmi, pašeráctví, 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; vybízení k účinné účasti 
žen a menšinových skupin v politice a 
podpora této účasti; řešení zohledňování 
rovnosti žen a mužů jako priority a přijetí 
konkrétních kroků k začlenění rovnosti 
žen a mužů do všech politik.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Podpora dodržování práv osob 
patřících k národnostním, etnickým či 
jazykovým menšinám. Cíle intervencí 
zahrnují: činnosti podporující depolitizaci 
otázek týkajících se menšin, vývoj 
legislativních rámců a dlouhodobých 
strategií v oblasti ochrany práv menšin; 
vytvoření spolehlivých kapacit pro 
monitorování uplatňování stávajících 
právních předpisů týkajících se ochrany 
menšin v praxi s cílem zajistit účinné 
uplatňování a odstranit nedostatky; 
umožnění rozvoje 
vládních/parlamentních/státních 
správních a soudních struktur 
zaručujících účast menšin a zřízení 
zvláštních orgánů nebo fór pro menšiny, 
jako jsou rady menšin; usnadnění a 
podpora používání menšinových jazyků ve 
vzdělávání, veřejné správě, veřejném a 
kulturním životě a ve sdělovacích 
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prostředcích; sdílení osvědčených postupů 
v oblasti pozitivní diskriminace a 
pozitivních opatření.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) Zlepšení situace Romů. Cíle 
intervencí zahrnují: rozvoj 
důvěryhodných, komplexních a přiměřeně 
financovaných dlouhodobých strategií pro 
začleňování a integraci Romů; opatření 
pro zlepšení situace Romů v oblasti 
vzdělávání, zdraví, bydlení a 
zaměstnanosti, cílené činnosti zaměřené 
na zmírnění negramotnosti a omezení 
předčasného ukončování školní docházky; 
opatření zajišťující smysluplné zapojení 
Romů do veřejného a politického života.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Reforma orgánů veřejné správy 
v souladu se zásadami veřejné správy. Cíle 
intervencí zahrnují: posilování rámce 
reforem veřejné správy; zlepšení 
strategického plánování a inkluzivní 
a fakticky podložený rozvoj politik 
a právních předpisů; posilování 
profesionalizace veřejné služby a 
odstranění politického vlivu na ni 
zavedením zásad zásluhovosti; podpora 
transparentnosti a odpovědnosti; zlepšení 
kvality a poskytování služeb, včetně 
řádných správních postupů a využívání 
elektronické veřejné správy zaměřené 
na občany; posilování správy veřejných 
financí a vytváření spolehlivých statistik.

b) Reforma orgánů veřejné správy v 
souladu se zásadami veřejné správy. Cíle 
intervencí zahrnují: posilování rámce 
reforem veřejné správy; zlepšení 
strategického plánování a inkluzivní a 
fakticky podložený rozvoj politik a 
právních předpisů; posilování spolupráce s 
organizacemi občanské společnosti, 
včetně ženských organizací, jejichž úloha 
má klíčový význam pro dobře fungující 
demokracii; posilování profesionalizace 
veřejné služby a odstranění politického 
vlivu na ni zavedením zásad zásluhovosti; 
podpora transparentnosti a odpovědnosti; 
zlepšení kvality a poskytování služeb 
zajišťujících nediskriminaci a 
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poskytujících individuálně uzpůsobenou 
podporu, včetně řádných správních 
postupů a využívání elektronické veřejné 
správy zaměřené na občany; posilování a 
modernizace správy veřejných financí; 
reforma daňových správ, rozvoj digitální 
ekonomiky a vytváření spolehlivých 
statistik.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Posilování kapacity Unie a jejích 
partnerů v oblasti předcházení konfliktům, 
budování míru a řešení předkrizové 
a pokrizové situace mimo jiné 
prostřednictvím včasného varování 
a analýzy rizik citlivých z hlediska 
konfliktu; podpora opatření zaměřených na 
navazování mezilidských kontaktů, 
usmíření a budování míru a důvěry, 
podpora budování kapacit na podporu akcí 
v oblasti bezpečnosti a rozvoje.

d) Posilování kapacity Unie a jejích 
partnerů v oblasti předcházení 
přeshraniční trestné činnosti, konfliktům, 
budování míru a řešení předkrizové 
a pokrizové situace mimo jiné 
prostřednictvím včasného varování 
a analýzy rizik citlivých z hlediska 
konfliktu; podpora opatření zaměřených na 
navazování mezilidských kontaktů, 
usmíření a budování míru a důvěry, 
podpora budování kapacit na podporu akcí 
v oblasti bezpečnosti a rozvoje; strategická 
a operativní spolupráce s Unií v oblasti 
správy hranic, usnadnění policejní a 
justiční spolupráce mezi příjemci a 
členskými státy Unie za účelem boje proti 
přeshraniční trestné činnosti a podpora 
budování kapacit v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a boje proti kyberkriminalitě.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Podpora sbližování pravidel 
partnerských zemí, jejich standardů, politik 
a postupů s pravidly, standardy, politikami 
a postupy Unie, včetně pravidel státní 

f) Podpora sbližování pravidel 
partnerských zemí, jejich standardů, politik 
a postupů s pravidly, standardy, politikami 
a postupy Unie, včetně pravidel pro 
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podpory. zadávání veřejných zakázek, 
hospodářskou soutěž a státní podporu, 
základních práv a zlepšení schopnosti 
partnerských zemí provádět acquis Unie.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Posilování dostupnosti a kvality 
vzdělávání, odborné přípravy 
a celoživotního učení na všech úrovních 
a poskytování podpory kulturnímu 
a tvůrčímu odvětví. Cíle intervencí v této 
oblasti zahrnují: podporu rovného přístupu 
ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a 
péči, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání, lepší poskytování základních 
dovedností; zvyšování úrovně dosaženého 
vzdělání, omezování předčasného 
ukončování školní docházky a posilování 
odborné přípravy učitelů; Rozvoj systémů 
odborného vzdělávání a přípravy a podpora 
učebních systémů zaměřených na praxi k 
usnadnění přechodu na trh práce; 
zlepšování kvality a relevantnosti 
vysokoškolského vzdělávání; podpora 
činností souvisejících s absolventy; 
posilování přístupu k celoživotnímu učení 
a podpora investic do infrastruktur v 
oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
zejména za účelem odstraňování 
nerovností mezi jednotlivými regiony 
a posilování nesegregovaného vzdělávání, 
mimo jiné využíváním digitálních 
technologií.

g) Posilování dostupnosti a kvality 
vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení na všech úrovních a 
poskytování podpory kulturnímu a 
tvůrčímu odvětví. Cíle intervencí v této 
oblasti zahrnují: podporu rovného přístupu 
ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a 
péči, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání, lepší poskytování základních 
dovedností; zvyšování úrovně dosaženého 
vzdělání, omezování předčasného 
ukončování školní docházky, zajištění 
vzájemného uznávání diplomů a 
dovedností a posilování odborné přípravy 
učitelů. Rozvoj systémů odborného 
vzdělávání a přípravy a podpora učebních 
systémů zaměřených na praxi k usnadnění 
přechodu na trh práce; zlepšování kvality a 
relevantnosti vysokoškolského vzdělávání; 
podpora činností souvisejících s 
absolventy; posilování přístupu 
k celoživotnímu učení a podpora investic 
do infrastruktur v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy, zejména za účelem 
odstraňování nerovností mezi jednotlivými 
regiony a posilování nesegregovaného 
vzdělávání, mimo jiné využíváním 
digitálních technologií.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování a boj proti chudobě. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují 
modernizaci systémů sociální ochrany k 
zajištění účinné, účelné a přiměřené 
ochrany ve všech fázích života jednotlivce, 
podporu sociálního začleňování, podporu 
rovných příležitostí a řešení nerovností a 
chudoby. Intervence v této oblasti se 
rovněž zaměřují na: začleňování 
marginalizovaných skupin obyvatel, jako 
jsou Romové; boj proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického 
původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace; podporu přístupu 

i) Podpora sociální ochrany a 
začleňování a vymýcení chudoby. Cíle 
intervencí v této oblasti zahrnují 
modernizaci inkluzivních systémů sociální 
ochrany k zajištění účinné, účelné, 
nediskriminační a přiměřené ochrany ve 
všech fázích života jednotlivce, podporu 
sociálního začleňování, podporu rovných 
příležitostí a řešení nerovností a chudoby. 
Intervence v této oblasti se rovněž zaměřují 
na: zajištění přístupu k mezinárodní 
ochraně, usnadnění legální a pracovní 
migrace a začleňování marginalizovaných 
skupin obyvatel, jako jsou migranti a 
Romové; boj proti diskriminaci na základě 
jakýchkoli důvodů, např. pohlaví, rasy, 
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k dostupným a udržitelným službám 
vysoké kvality, pokud jde například o 
předškolní vzdělávání a péči, bydlení, 
zdravotní péči a základní sociální služby a 
dlouhodobou péči, mimo jiné 
prostřednictvím modernizace systémů 
sociální ochrany.

barvy pleti, etnického nebo sociálního 
původu, genetických rysů, jazyka, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace; podporu přístupu k dostupným 
a udržitelným službám vysoké kvality, 
pokud jde například o předškolní 
vzdělávání a péči, bydlení, zdravotní péči a 
základní sociální služby a dlouhodobou 
péči, mimo jiné prostřednictvím 
modernizace systémů sociální ochrany.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) Zlepšování přístupu k digitálním 
technologiím a službám a posilování 
výzkumu, technologického vývoje 
a inovací prostřednictvím investic 
do digitálního propojení, digitální důvěry 
a bezpečnosti, digitálních dovedností 
a podnikavosti a do výzkumné 
infrastruktury a příznivého prostředí 
a podpory navazování kontaktů 
a spolupráce.

l) Zlepšování přístupu k digitálním 
technologiím a službám a posilování 
výzkumu, technologického vývoje a 
inovací prostřednictvím investic do 
digitálního propojení se zvláštním 
zaměřením na nejvíce znevýhodněné 
mikroregiony a venkovské oblasti a jejich 
obyvatele, digitální důvěry a bezpečnosti, 
digitálních dovedností a podnikavosti a do 
výzkumné infrastruktury a příznivého 
prostředí a podpory navazování kontaktů a 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) Podpora cestovního ruchu a 
kulturního a přírodního dědictví. Cíle 
intervencí zahrnují: ochranu a 
restaurování kulturního dědictví, včetně 
kulturního dědictví menšin, ochranu a 
podporu přírodního dědictví a podporu 
udržitelného cestovního ruchu. 
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Investice do mládeže, vzdělávání a 
dovedností mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje a uplatňování společného 
vzdělávání, odborné přípravy, programů 
odborné přípravy a infrastruktury na 
podporu společných aktivit mládeže.

f) Investice do mládeže, vzdělávání a 
dovedností mimo jiné prostřednictvím 
zajištění uznávání dovedností a 
kvalifikací, rozvoje a uplatňování 
společného vzdělávání, odborné přípravy, 
programů odborné přípravy 
a infrastruktury na podporu společných 
aktivit mládeže.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Investice do budování kapacit 
organizací občanské společnosti. 
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 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, jehož dosáhli 
příjemci:
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