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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ačkoli má toto nařízení celosvětový zeměpisný rozsah, zvláštní pozornost věnuje sousedství 
EU. Vzhledem k nestabilitě institucí, kterou se mnohé z těchto zemí vyznačují a jež se často 
projevuje hlubokým úpadkem v oblasti lidských práv a základních svobod, může Unie sehrát 
roli jedinečného významu a stát se mezinárodním aktérem v oblasti rozvoje a mezinárodní 
spolupráce. 

Hlavním cílem každé rozvojové politiky je povzbudit hmatatelný hospodářský a sociální 
pokrok ve třetích zemích, který přinese prospěch především společnostem, a současně 
prosazovat lidská práva a základní svobody. Proto je důležité, aby Unie udržovala účinný 
dialog s organizacemi občanské společnosti a nevládními organizacemi jakožto svými 
klíčovými partnery s ohledem na přidanou hodnotu jejich politické nestrannosti a místních 
aktivit v oblasti lidských práv a sociálního rozvoje. Nařízení by mělo posílit jejich úlohu při 
provádění programů; Rada a Evropská komise by měly jejich stanoviska zohledňovat a 
rozvinout vztah založený na vzájemné důvěře a odpovědnosti. 

Přijetím závazných právních aktů a politických závazků, jako jsou Listina základních práv 
Evropské unie, Evropský konsensus o rozvoji, a formálním uznáním Evropské úmluvy o 
lidských právech si Unie vytvořila právní rámec, který musí být prováděn v celém právu a 
napříč všemi politikami EU. 

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva k článkům 2 a 3 a k ustanovením zakotveným 
v článku 19 Listiny základních práv ukládá, že program rozvojové politiky a politiky v oblasti 
spolupráce má uplatňovat přístup založený na lidských právech. Jevy jako např. násilné 
vysídlení obyvatelstva by se proto měly řešit prostřednictvím dlouhodobých politik, jež budou 
vycházet z místních úrovní veřejné správy a budou respektovat veškeré evropské zásady a 
závazky, zejména pokud jde o právo na přístup k mezinárodní ochraně, kterou předepisuje 
mezinárodní právo. 

Vzhledem k demokratickému poslání Evropského parlamentu je třeba posílit jeho klíčovou 
úlohu v oblasti dohledu. Z toho důvodu by měl Evropský parlament spolu s členskými státy 
nadále mít zvláštní pravomoc při monitorování a hodnocení výroční zprávy předložené 
Evropskou komisí. Pouhé informování Parlamentu, jak bylo zvažováno v předloze návrhu, 
není dostačující. 

Jak je uvedeno v témže návrhu, jedním z cílů tohoto nařízení je nabídnout větší finanční 
flexibilitu při přerozdělování finančních prostředků. Flexibilita, kterou vyžaduje řešení rychlé 
reakce na naléhavé výzvy, by však neměla být na úkor jasného, transparentního a dobře 
zavedeného mechanismu řízení. Kromě toho by měla především reagovat na naléhavé potřeby 
zranitelných zemí (subsaharská Afrika, nejméně rozvinuté země) a neměla by být předem 
určována a podmíněna geostrategickými zahraničněpolitickými rozhodnutími EU. Rozvojová 
spolupráce by se neměla stát nástrojem zahraniční či obchodní politiky, který je primárně 
využíván k prosazování zájmů EU, jak se uvádí v nařízení o NDICI (čl. 3 odst. 1).

Nařízení by se mělo zaměřovat na vymýcení chudoby, boj proti nerovnosti a prosazování 
práv, a nikoli na cíle politiky EU, jako je bezpečnost a kontrola migrace.

Proto je třeba, aby nařízení zajišťovalo lepší rovnováhu mezi zeměpisným pilířem, na který je 
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v současnosti kladen příliš velký důraz, a tematickým pilířem, a to vzhledem ke skutečnosti, 
že první z pilířů souvisí spíše s geopolitickými cíli Evropské unie, zatímco druhý přispívá k 
celosvětovému rozvoji základních práv a blahobytu obyvatelstva v období krizí nebo po jejich 
skončení. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zahraniční věci a 
Výbor pro rozvoj jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Obecným cílem programu „nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci“ (dále jen „nástroj“) by měla
být podpora udržitelného rozvoje, 
přispívání k vymýcení chudoby a boj proti 
nerovnosti, jako např. nerovnosti, která je 
důsledkem mimo jiné využívání zdrojů 
nebo zabírání půdy a vody, a prosazování 
zásad Unie stanovených v čl. 3 odst. 5 a 
článcích 8 a 21 Smlouvy o Evropské unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Provádění tohoto nařízení by se 
mělo řídit pěti prioritami stanovenými v 
globální strategii zahraniční a bezpečnostní 
politiky Evropské unie (dále jen „globální 
strategie“)59, předložené dne 19. června 
2016, která představuje společnou vizi a 
rámec Unie pro jednotnou a odpovědnou 
vnější angažovanost ve spolupráci s 
dalšími partnery za účelem prosazování 
jejích hodnot a zájmů. Unie by měla 
posilovat partnerství, podporovat politický 

(8) Provádění tohoto nařízení by se 
mělo řídit politickým rámcem pro 
rozvojovou spolupráci Unie, jak je 
stanoven v Agendě pro udržitelný rozvoj 
do roku 2030 Organizace spojených 
národů, v Pařížské dohodě1a, v Evropském 
konsensu o rozvoji1b, v akčním plánu EU 
pro lidská práva a demokracii, v Listině 
základních práv Evropské unie, v 
Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod a v Úmluvě OSN o 
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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.

právech dítěte. Rovněž by se mělo řídit 
pěti prioritami stanovenými v globální 
strategii zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie (dále jen „globální 
strategie“)59, předložené dne 19. června 
2016, která představuje společnou vizi a 
rámec Unie pro jednotnou a odpovědnou 
vnější angažovanost ve spolupráci s 
dalšími partnery za účelem prosazování 
jejích hodnot a zájmů. Unie by měla 
posilovat partnerství, podporovat politický 
dialog a kolektivní reakci na problémy 
globálního významu. Její činnost by měla 
podpořit zásady Unie ve všech aspektech,
a to i prostřednictvím příspěvku k 
vymýcení chudoby, boje proti nerovnosti
ve všech formách, zejména sociální 
nerovnosti, zachovávání míru, předcházení 
konfliktům a odstraňování základních 
příčin násilné migrace a vysídlování 
obyvatelstva, přičemž se zajistí kvalitní 
spolupráce s třetím zeměmi pro účely 
dosažení sousedské bezpečné oblasti, bude 
se pomáhat obyvatelstvu a zemím a 
regionům, které se potýkají se zvýšeným 
migračním tlakem nebo čelí přírodním 
nebo člověkem způsobeným katastrofám, 
budou se podporovat spravedlivé obchodní 
politiky, které dodržují lidská práva, 
hospodářská diplomacie a hospodářská
spolupráce, prosazovat digitálních řešení a 
technologie a rozvíjet mezinárodní rozměr
politik Unie. Při prosazování svých zájmů 
by Unie měla dodržovat a podporovat 
vysoké sociální a environmentální normy, 
ústavní demokracii, mezinárodní práva a 
lidská práva.

__________________ __________________

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

1a Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

1b Úř. věst. C 210, 30.6.2017, s. 1
59 „Sdílená vize, společný postup: silnější 
Evropa. Globální strategie zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s globální strategií a 
sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 
dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji 
řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy a vleklé krize. Je 
zapotřebí klást větší důraz na snižování 
rizik, jejich předcházení a zmírňování a 
připravenost na ně, a uplatňovat přitom 
kolektivní přístupy; další úsilí je třeba 
k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy. 
Toto nařízení by tudíž mělo přispět 
k posílení odolnosti a propojení 
humanitární pomoci a rozvojové činnosti 
prostřednictvím akcí rychlé odezvy.

(11) V souladu s globální strategií a 
sendajským rámcem pro snižování rizika 
katastrof (2015–2030), přijatým dne 18. 
března 201561, je třeba uznat nutnost 
přechodu od řešení krizí a zamezení jejich 
šíření ke strukturálnějšímu, 
dlouhodobějšímu přístupu, který účinněji 
řeší nestabilní situace, přírodní a člověkem 
způsobené katastrofy a vleklé krize. Je 
zapotřebí klást větší důraz na snižování 
rizik, jejich předcházení a zmírňování a 
připravenost na ně, a uplatňovat přitom 
kolektivní přístupy; další úsilí je třeba 
k posílení rychlé reakce a trvalé obnovy
založené na lidských právech. Toto 
nařízení by tudíž mělo přispět k posílení 
odolnosti a propojení humanitární pomoci 
a rozvojové činnosti prostřednictvím
zeměpisných a tematických programů a
akcí rychlé odezvy.

__________________ __________________

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 a 
potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

61 „Sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof“, přijatý dne 18. března 2015 a 
potvrzený Valným shromážděním 
Organizace spojených národů dne 3. 
června 2015 (A/RES/69/283).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 

(13) Podle cílů udržitelného rozvoje by 
toto nařízení mělo přispět 
k intenzivnějšímu monitorování a podávání 
zpráv s důrazem na výsledky, včetně 
výstupů, výsledků a dopadů v partnerských 
zemích přijímajících vnější finanční pomoc 
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Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů a 
posilování postavení žen.

Unie. Jak bylo dohodnuto v konsensu, 
zejména se očekává, že akce v rámci 
tohoto nařízení přispějí 20 % oficiální 
rozvojové pomoci financované v rámci 
tohoto nařízení na sociální začleňování a 
lidský rozvoj, včetně rovnosti žen a mužů a 
posilování postavení žen, a rovněž na 
začleňování osob se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i země, které 
jsou zranitelné a mají nejvíce zapotřebí 
pomoci, tak z hlediska tematického –
bezpečnost, migrace, změna klimatu a 
lidská práva.

(17) Toto nařízení by mělo odrážet 
potřebu zaměřit se na strategické priority 
jak z hlediska zeměpisného – evropské 
sousedství a Afrika, jakož i nejméně 
rozvinuté země a další země, které jsou 
zranitelné a mají nejvíce zapotřebí pomoci 
–, tak z hlediska tematického – dosažení 
cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce, boj proti změně
klimatu a zhoršování stavu životního 
prostředí, boj proti nerovnosti a přispívání 
k ochraně lidských práv v partnerských 
zemích Unie.

Pozměňovací návrh 6

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 

(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 
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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.

práva, se zvláštním zaměřením na další 
zapojení občanské společnosti; 
hospodářský rozvoj; bezpečnost; migrace a 
mobilita, včetně řešení základních příčin 
nucené migrace a vysídlování a pomoc 
obyvatelům, zemím a regionům, které jim 
čelí, jakož i nových výzev, jako je 
environmentální migrace. Diferenciace a 
větší vzájemná odpovědnost jsou 
základními znaky evropské politiky 
sousedství, která uznává různé úrovně 
angažovanosti a odráží zájmy každé země 
týkající se povahy a zaměření jejího 
partnerství s Unií. Toto nařízení by mělo 
napomáhat provádění cílů udržitelného 
rozvoje v evropské politice sousedství a 
zajišťovat soudržnost politik v oblasti 
udržitelného rozvoje v rámci všech jejích 
cílů.

__________________ __________________

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

62 Společné sdělení Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Přezkum evropské 
politiky sousedství“, ze dne 18. listopadu 
2015.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
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 

(29) Spolupráce se třetími zeměmi by 
měla přispět k zajištění přístupu k 
mezinárodní ochraně, včetně 
usnadňování bezpečných a zákonných 
způsobů, jak migrovat a žádat o azyl, k 
řešení základních příčin násilné migrace a 
vysídlování, k účinné reakci na 
environmentální migraci, k ochraně obětí 
obchodování s lidmi a převaděčství a k 
odstranění poptávky po převaděčství, a to 
na základě plného dodržování evropských i 
mezinárodních závazků v oblasti lidských 
práv a zásad solidarity, nediskriminace a 
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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.

nenavracení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Toto nařízení by mělo Unii umožnit 
reagovat na výzvy, potřeby a příležitosti 
týkající se migrace a doplňovat migrační 
politiku EU. Za tímto účelem, a aniž jsou 
dotčeny nepředvídané okolnosti, by mělo 
být 10 % finančního krytí přiděleno na 
řešení základních příčin nelegální migrace 
a násilného vysídlování a na podporu 
správy a řízení migrace, včetně ochrany 
práv uprchlíků a migrantů v rámci cílů 
tohoto nařízení.

(30) Toto nařízení by mělo Unii umožnit 
reagovat na výzvy, potřeby a příležitosti 
týkající se migrační a azylové politiky a 
doplňovat migrační politiku EU a priority 
stanovené pro Azylový a migrační fond. 
Za tímto účelem, a aniž jsou dotčeny nově 
vznikající výzvy, by mělo být 10 %
příslušného finančního krytí přiděleno na 
řešení základních příčin nucené migrace a 
vysídlování, a to za využití zákonných cest
migrace, zajištění řádného přístupu k 
mezinárodní ochraně a napomáhání 
pokrytí potřeb vysídlených osob a 
hostitelských komunit. Toho by mělo být 
dosaženo podporou důstojných a 
udržitelných pracovních míst, zejména pro 
mladé lidi, stejně jako zdravotní péče, 
výživy, vzdělávání a dalších sociálních 
předpokladů zaměstnatelnosti.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V souladu s příslušnými 
orientačními programovými dokumenty by 
cílem EFSD+ měla být podpora investic 
jako prostředku, který přispěje k dosažení 
cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím 
udržitelného a inkluzivního hospodářského 
a sociálního rozvoje, a podpora 
socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní 
růst, vytváření důstojných pracovních míst, 
hospodářské příležitosti, dovednosti a 
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.

(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, podpora 
socioekonomické odolnosti v partnerských 
zemích se zvláštním zaměřením na 
vymýcení chudoby, udržitelný a inkluzivní 
hospodářský růst, vytváření důstojných 
pracovních míst a hospodářských 
příležitostí (zejména pro mladé lidi a 
ženy), dovednosti a podnikání, a to díky 
podporování mikropodniků a malých a 
středních podniků a družstev a stabilního 
investičního prostředí, jakož i řešení 
problémů zhoršujícího se stavu životního 
prostředí, zabírání půdy a vody, klimatické 
změny (prostřednictvím jejího zmírňování 
a přizpůsobování se) a konkrétních 
socioekonomických základních příčin 
nucené migrace a vysídlování. Dále je 
třeba se zaměřit na zlepšení poskytování 
základních veřejných základních služeb, 
jako je zdravotní péče, vzdělávání, výživa, 
čištění odpadních vod a hygiena, jakož 
i zajišťování potravin a spravedlivý 
přístup k důstojnému bydlení, a zlepšit 
kvalitu života rychle rostoucího počtu 
obyvatel měst. 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 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 

(39) Vnější činnosti jsou často 
prováděny ve vysoce nestálém prostředí, 
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což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a migrační krize a jejích 
základních příčin. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na nové potřeby ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na nepředvídané 
potřeby a na základě úspěšných zkušeností 
Evropského rozvojového fondu (ERF), 
měla by určitá částka zůstat nepřidělena 
jako rezerva pro nově se objevující výzvy 
a priority. Měla by být uvolněna v souladu 
s postupy stanovenými v tomto nařízení.

což vyžaduje průběžně a rychlé 
přizpůsobení měnícím se potřebám 
partnerů EU a globálním výzvám v oblasti 
lidských práv, demokracie a řádné správy 
věcí veřejných, bezpečnosti a stability, 
změny klimatu a životního prostředí, 
oceánů a základních příčin nucené 
migrace a vysídlování. Sladění zásady 
předvídatelnosti s nutností rychle reagovat 
na nové potřeby ve svém důsledku 
znamená přizpůsobení finančního 
provádění programů. Aby se zvýšila 
schopnost EU reagovat na nepředvídané 
potřeby a na základě úspěšných zkušeností 
Evropského rozvojového fondu (ERF), 
měla by určitá částka zůstat nepřidělena 
jako finanční krytí pro nově se objevující 
výzvy a pro mimořádné situace. Měla by 
být uvolněna v souladu s postupy 
stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Roční nebo víceleté akční plány a 
opatření uvedené v článku 19 představují 
pracovní programy podle finančního 
nařízení. Roční nebo víceleté akční plány 
sestávají ze souboru opatření, která jsou 
seskupena do jediného dokumentu.

(43) Roční nebo víceleté akční plány a 
opatření uvedené v článku 19 představují 
pracovní programy podle finančního 
nařízení. Roční nebo víceleté akční plány 
sestávají ze souboru opatření, která stanoví 
sledované cíle, očekávané výsledky a 
hlavní činnosti, způsoby provádění a 
partnery, kteří provádění zajišťují, 
rozpočet i veškeré související výdaje na 
podporu a která jsou seskupena do 
jediného dokumentu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

__________________ __________________

78 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. Úř. 
věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

78 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. Úř. 
věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Za účelem zlepšení skutečné 
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odpovědnosti a transparentnosti rozpočtu 
Unie by toto nařízení mělo obsahovat 
ustanovení, která posílí monitorování, 
podávání zpráv a hodnocení, a zejména 
zvláštní postup pro lepší podávání zpráv o 
každoročním programování Evropskému 
parlamentu. Vzhledem ke zvýšené 
flexibilitě při přidělování finančních 
prostředků má podrobný dohled nad 
prováděním pro rozpočtové orgány Unie 
zásadní význam, jestliže mají zajistit, aby 
vynakládání prostředků odráželo cíle a 
zásady tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat a posilovat dialog a 
spolupráci se třetími zeměmi a regiony v 
sousedství, v subsaharské Africe, Asii a 
Tichomoří a v Americe a Karibiku;

a) podporovat a posilovat dialog a 
spolupráci se třetími zeměmi a regiony v 
sousedství, v subsaharské Africe, Asii a 
Tichomoří a v Americe a Karibiku za 
účelem usilování o udržitelný rozvoj, 
odstranění chudoby a boj proti nerovnosti, 
jako např. nerovnosti, která je důsledkem 
mimo jiné využívání přírodních zdrojů 
nebo zabírání půdy a vody;

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) upevňovat a podporovat 
demokracii, lidská práva a sociální 
rovnost, podporovat organizace občanské 
společnosti a stabilitu založenou na míru a 
řešit další globální výzvy, včetně změny 
klimatu, základních příčin nucené 
migrace a vysídlování, chudoby a 
přírodních či člověkem způsobených 
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katastrof;

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejméně 20 % oficiální rozvojové 
pomoci poskytované podle tohoto nařízení 
by mělo být účelově vyhrazeno na sociální 
začleňování a lidský rozvoj, aby bylo 
možné podpořit a rozšířit poskytování 
základních sociálních služeb, jako je 
zdravotnictví, včetně výživy, vzdělávání a 
sociálního zabezpečení, nejvíce 
marginalizovaným skupinám, s důrazem 
na ženy a děti.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zeměpisné programy se mohou vztahovat 
na všechny třetí země kromě kandidátů a
potenciálních kandidátů, jak je 
definováno v nařízení (EU) …/….80

(NPP), a na zámořské země a území, jak je 
definováno v rozhodnutí Rady …/… (EU).

Tematické programy se mohou vztahovat 
na všechny třetí země a zámořské země a 
území, jak je definováno v rozhodnutí 
Rady …/… (EU).

_________________

80 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se zřizuje nástroj 
předvstupní pomoci (Úř. věst. L).

Odůvodnění

Během migrační krize Evropská komise poskytla zemím západního Balkánu, z nichž všechny 
jsou kandidátské země s přístupem k předvstupní pomoci, finanční prostředky na humanitární 
pomoc. Kromě humanitární pomoci jim byla prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci 
poskytnuta finanční a technická podpora činností souvisejících se zvýšeným tokem migrantů 
a s uprchlickou krizí. Stávající nástroj by neměl kandidáty a potenciální kandidátské země 
výslovně vylučovat, aby byla v případě potřeby zajištěna finanční flexibilita.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispět ke stabilitě a předcházení 
konfliktům v naléhavých situacích, za 
vznikajících krizí, v krizových situacích a v 
situacích po ukončení krize;

a) přispět k předcházení konfliktům v 
naléhavých situacích, za vznikajících krizí, 
v krizových situacích a v situacích po 
ukončení krize v souladu s Evropskou 
úmluvou o ochraně lidských práv a 
základních svobod a řešit základní příčiny 
krize, jako jsou např. desertifikace, 
využívání přírodních zdrojů a zabírání 
půdy a vody.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zastřešující rámec politiky pro provádění 
tohoto nařízení tvoří dohody o přidružení, 
dohody o partnerství a spolupráci, 
vícestranné dohody a jiné dohody, které 
zakládají právně závazný vztah s 
partnerskými zeměmi, jakož i závěry 
Evropské rady a závěry Rady, prohlášení z 
vrcholných schůzek nebo závěry setkání na 

Evropský konsensus o rozvoji, akční plán 
EU pro lidská práva a demokracii, Listina 
základních práv Evropské unie, Evropská 
úmluva o ochraně lidských práv a 
základních svobod, Úmluva OSN o 
právech dítěte a zastřešující rámec politiky 
pro provádění tohoto nařízení tvoří dohody 
o přidružení, dohody o partnerství a 
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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.

spolupráci, vícestranné dohody a jiné 
dohody, které zakládají právně závazný 
vztah s partnerskými zeměmi, za 
předpokladu, že tyto dohody o přidružení, 
partnerství, spolupráci, vícestranné 
dohody a další dohody neprovazují 
rozvojovou pomoc, bezpečnostní potřeby a 
řízení migrace, 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 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Spolu s partnery je nutné usilovat o 
koordinovanější, ucelenější 

7. Spolu s partnery je nutné usilovat o 
koordinovanější, ucelenější 
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a strukturovanější přístup k migraci, jehož 
účinnost musí být pravidelně 
vyhodnocována.

a strukturovanější přístup k migraci, jehož 
účinnost musí být pravidelně 
vyhodnocována a který nepodmiňuje 
rozvojovou pomoc řízením migrace ze 
strany třetích zemí a dodržuje lidská 
práva, včetně práva každého jednotlivce 
opustit svou zemi původu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Využití financování Unie k budování 
kapacit vojenských aktérů

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výcviku, jehož účelem je konkrétně 
zlepšit bojeschopnost ozbrojených sil.

c) výcviku, jehož účelem je konkrétně 
zlepšit bojeschopnost jakýchkoli 
ozbrojených sil.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aniž je dotčen odstavec 4, jsou akce 
v nejvyšším možném rozsahu založeny na 
dialogu mezi Unií, členskými státy a 
dotčenými partnerskými zeměmi, včetně 
vnitrostátních a místních orgánů, do něhož 
jsou zapojeny občanská společnost, 
vnitrostátní a místní parlamenty a další 
zúčastněné strany, aby byla zvýšena vlastní 
odpovědnost za tento proces a stimulována 
podpora vnitrostátních a regionálních 
strategií;

a) aniž je dotčen odstavec 4, jsou akce 
založeny na inkluzivním dialogu mezi 
Unií, členskými státy a dotčenými 
partnerskými zeměmi, včetně 
vnitrostátních a místních orgánů, do něhož 
jsou zapojeny občanská společnost, včetně 
zástupců dětí, starších osob, osob se 
zdravotním postižením, LGBTI osob a 
původních obyvatel, vnitrostátní a místní 
parlamenty a komunity a další příslušné
zúčastněné strany, aby byla zvýšena vlastní 
odpovědnost za tento proces a stimulována 
podpora vnitrostátních a regionálních 
strategií;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rezerva pro nově se objevující výzvy 
a priority

Rezerva pro nově se objevující výzvy 
a mimořádné situace

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) k zajištění odpovídající reakce Unie 
v případě nepředvídaných okolností;

a) k zajištění odpovídající reakce Unie 
v případě nově se objevujících výzev a 
nepředvídaných okolností;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b



AD\1172240CS.docx 19/32 PE625.583v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k řešení nových potřeb nebo nově 
se objevujících výzev, jako jsou výzvy na 
hranicích Unie nebo na hranicích jejích 
sousedů související s krizovými situacemi 
a situacemi po ukončení krize nebo 
migračním tlakem;

b) k řešení nových potřeb, nově se 
objevujících výzev nebo mimořádných 
situací související s krizovými situacemi a 
situacemi po ukončení krize, přírodními či 
člověkem způsobenými katastrofami či 
rozsáhlým zneužíváním lidských práv a 
základních svobod;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Částka uvedená v čl. 6 odst. 3 se 
nepoužije na opatření podmíněná řízením 
migrace.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Orientačně 10 % finančního krytí 
stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a), které 
má doplnit finanční příděly pro jednotlivé 
země uvedené v článku 12, se přidělí 
partnerským zemím v seznamu v příloze I 
za účelem uplatnění přístupu založeného na 
výkonnosti. O přidělení prostředků na 
základě výkonnosti se rozhoduje na 
základě jejich pokroku na cestě k lidským 
právům, právnímu státu a řádně správě. 
Pokrok partnerských zemí se posuzuje 
ročně za aktivního zapojení občanské 
společnosti.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přístup založený na výkonnosti se 
nevztahuje na podporu občanské 
společnosti, mezilidských kontaktů včetně 
spolupráce mezi místními orgány, podporu 
zlepšení situace v oblasti lidských práv 
nebo podpůrná opatření v souvislosti 
s krizí. Podporu těchto akcí lze v případě 
závažného nebo přetrvávajícího zhoršování 
stavu demokracie nebo právního státu 
zvýšit.

2. Přístup založený na výkonnosti se 
nevztahuje na podporu organizací 
občanské společnosti, nevládních 
organizací, mezilidských kontaktů včetně 
spolupráce mezi místními orgány, podporu 
zlepšení situace v oblasti lidských práv 
nebo podpůrná opatření v souvislosti 
s krizí. Podpora těchto akcí se v případě 
závažného nebo přetrvávajícího zhoršování 
stavu lidských práv zvýší.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přeshraniční spolupráce, jak je 
definována v čl. 2 odst. 3, se vztahuje 
na spolupráci v přilehlých pozemních 
pohraničních regionech na větších 
nadnárodních územích, námořní spolupráci 
v okolí přímořských oblastí, jakož i na 
meziregionální spolupráci.

1. Při plném respektování 
mezinárodních právních nástrojů v oblasti
lidských práv, včetně mj. protokolu ke 
Smlouvě o založení Afrického 
hospodářského společenství týkajícího se 
volného pohybu osob, práva pobytu a 
práva usazování a Ženevské úmluvy o 
právním postavení uprchlíků z roku 1951, 
se přeshraniční spolupráce, jak je 
definována v čl. 2 odst. 3, vztahuje 
na spolupráci v přilehlých pozemních 
pohraničních regionech na větších 
nadnárodních územích, námořní spolupráci 
v okolí přímořských oblastí, jakož i na 
meziregionální spolupráci. Přeshraniční 
spolupráce se neprovádí za účelem 
podpory řízení migrace. Komise poskytne 
možnost přímo přijímat stížnosti 
způsobilých protistran. Komise tyto 
informace zohlední s ohledem na budoucí 
spolupráci s těmito protistranami.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě porušování lidských 
práv a základních svobod se neprodleně 
pozastaví všechny programy přeshraniční 
spolupráce v dotčené zemi, které jsou 
financovány Unií.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li podpůrné výdaje zahrnuty 
do akčních plánů nebo opatření uvedených 
v článku 21, Komise přijme tam, kde je to 
možné, podpůrná opatření. Financování z 
prostředků Unie v rámci podpůrných 
opatření může pokrývat:

2. Nejsou-li podpůrné výdaje zahrnuty 
do akčních plánů nebo opatření uvedených 
v článku 21, Komise přijme tam, kde je to 
možné, podpůrná opatření. Financování z 
prostředků Unie v rámci podpůrných 
opatření, s vyloučením veškerých činností 
či kroků vojenské povahy, může pokrývat:

Pozměňovací návrh 36

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 

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 
stabilní investiční prostředí, prosazovala 
socioekonomická odolnost v partnerských 
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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.

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.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré dohody o záruce pro vnější 
činnost se na vyžádání zpřístupní 
Evropskému parlamentu a Radě 
s přihlédnutím k ochraně důvěrných a 
obchodně citlivých informací.

Veškeré dohody o záruce pro vnější 
činnost se zpřístupní Evropskému 
parlamentu a Radě s přihlédnutím 
k ochraně důvěrných a obchodně citlivých 
informací.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podrobná pravidla pro poskytování 
záruky pro vnější činnost, včetně způsobů 
krytí a jejího vymezeného krytí portfolií a 
projektů konkrétních druhů nástrojů, 
a rovněž analýzy rizik projektů a jejich 
portfolií, mimo jiné na odvětvové, 
regionální a celostátní úrovni;

b) podrobná pravidla pro poskytování 
záruky pro vnější činnost, včetně způsobů 
krytí a jejího vymezeného krytí portfolií a 
projektů konkrétních druhů nástrojů, 
a rovněž analýzy rizik projektů a jejich 
portfolií se zaměřením zejména na rizika 
týkající se dodržování lidských práv, mimo 
jiné na odvětvové, regionální a celostátní 
úrovni;
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) povinnosti monitorování, podávání 
zpráv a hodnocení;

g) povinnosti transparentního 
monitorování, podávání zpráv a hodnocení;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k možným stížnostem třetích 
stran v partnerských zemích, včetně 
komunit a jednotlivců, kteří jsou dotčeni 
projekty podporovanými prostřednictvím 
záruky EFSD+, zveřejní delegace Komise 
a delegace Evropské unie na svých 
internetových stránkách přímý odkaz na 
mechanismy podávání stížností 
příslušných protistran, které uzavřely 
dohodu s Komisí. Komise rovněž 
způsobilým protistranám umožní obracet 
se přímo na ni se stížnostmi ohledně 
řešení jejich stížností. Komise tyto 
informace zohlední s ohledem na budoucí 
spolupráci s těmito protistranami.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8. Komise podává každý rok 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
finančních a investičních operacích 
krytých zárukou EFSD+ a o fungování 
EFSD+, jeho řízení a účinném příspěvku 
k plnění jeho cílů. Tato zpráva se zveřejní 
a bude k ní přiloženo stanovisko Účetního 
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nařízením. dvora.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na konci provádění nařízení, avšak 
nejpozději do čtyř let po skončení období 
uvedeného v článku 1 provede Komise 
závěrečné hodnocení nařízení. Toto 
hodnocení posoudí příspěvek Unie k 
dosažení cílů tohoto nařízení s 
přihlédnutím k ukazatelům, kterými se 
měří dosažené výsledky, a ke všem 
zjištěním a závěrům týkajícím se dopadu 
tohoto nařízení.

Na konci provádění nařízení, avšak 
nejpozději do osmnácti měsíců po 
skončení období uvedeného v článku 1 
provede Komise závěrečné hodnocení 
nařízení. Toto hodnocení posoudí 
příspěvek Unie k dosažení cílů tohoto 
nařízení s přihlédnutím k ukazatelům, 
kterými se měří dosažené výsledky, a ke 
všem zjištěním a závěrům týkajícím se 
dopadu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závěrečné hodnocení posuzuje, jak si 
Unie vedla, pokud jde o plnění cílů 
stanovených v čl. 3 odst. 3 týkajících se 
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lidského rozvoje a sociálního začlenění.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zapojí ve vhodném rozsahu
všechny příslušné zúčastněné strany do 
procesu hodnocení financování z 
prostředků Unie podle tohoto nařízení a 
může tam, kde je to vhodné, usilovat 
o provedení společných hodnocení s 
členskými státy s úzkým zapojením 
partnerských zemí.

Komise zapojí do procesu hodnocení 
financování Unie poskytovaného podle 
tohoto nařízení všechny příslušné 
zúčastněné strany a příjemce, včetně 
organizací občanské společnosti; zvláštní 
pozornost bude věnována zajištění toho, 
aby byli zastoupeni ti, kteří jsou na okraji 
společnosti a jsou nejvíce zranitelní a 
jejich komunity. Komise může tam, kde je 
to vhodné, usilovat o provedení společných 
hodnocení s členskými státy s úzkým 
zapojením partnerských zemí.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 vypouští se

Výjimka z požadavků na zviditelnění

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

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) prosazování inkluzivního a rovného 
kvalitního formálního, informálního a 
neformálního vzdělávání pro všechny na 
všech úrovních, včetně technického a 
odborného vzdělávání, mimo jiné i v 
mimořádných a krizových situacích s 
využitím digitálních technologií s cílem 
zlepšit vzdělávání, výuku a učení;

m) prosazování inkluzivního a rovného 
kvalitního formálního, informálního a 
neformálního vzdělávání pro všechny na 
všech úrovních, včetně rozvoje v raném 
dětství, technického a odborného 
vzdělávání, mimo jiné i v mimořádných a 
krizových situacích s využitím digitálních 
technologií s cílem zlepšit vzdělávání, 
výuku a učení;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posílení partnerství v oblasti 
migrace a mobility na základě 
integrovaného a vyváženého přístupu, 
zahrnující všechny aspekty migrace 
včetně pomoci při provádění unijních 
dvoustranných nebo regionálních dohod 
a ujednání, včetně partnerství v oblasti 

a) vypracovávání dohod o 
zjednodušení vízového režimu a přesídlení
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mobility;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řešení a zmírnění základních příčin 
nelegální migrace a nuceného vysídlení;

c) řešení a zmírnění základních příčin 
nuceného vysídlení;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) boj proti nelegální migraci, 
obchodování s lidmi, převaděčství 
migrantů, posílení spolupráce v oblasti 
integrované správy hranic;

vypouští se

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prosazování účinných a na 
lidských právech založených migračních 
politik, včetně programů ochrany;

f) prosazování na lidských právech 
založených migračních politik, včetně 
programů ochrany;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha II – část B – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prosazování posílené politické 
spolupráce;

a) prosazování posílené politické 
spolupráce v oblasti lidských práv;
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha II – část B – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posílení regionální spolupráce, 
zejména v rámci Východního partnerství, 
Unie pro Středomoří a celého evropského 
sousedství, a přeshraniční spolupráce;

d) posílení regionální spolupráce, 
zejména v rámci Východního partnerství, 
Unie pro Středomoří a celého evropského 
sousedství, a přeshraniční spolupráce v 
souladu s Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod;

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajištění trvalého vedoucího 
postavení EU při vytváření celosvětové 
agendy v oblasti správy migrace a 
násilného vysídlení ve všech jejích 
aspektech;

a) zajištění vedoucího postavení Unie
při vytváření celosvětové agendy v oblasti 
nuceného vysídlování v souladu s 
globálními pakty OSN o bezpečné, řízené 
a legální migraci a o uprchlících a v 
souladu s článkem 3 Evropské úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod;

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedení a podpora celosvětových a 
meziregionálních politických dialogů, 
včetně výměn a spolupráce v oblasti
migrace a násilného vysídlení;

b) vedení a podpora celosvětových a 
meziregionálních politických dialogů, 
včetně spolupráce v oblasti násilného 
vysídlení založené na lidských právech;
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Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora plnění mezinárodních 
závazků a závazků EU týkajících se 
migrace a násilného vysídlení, kromě 
jiného v návaznosti na globální pakt o 
migraci a globální pakt o uprchlících;

c) podpora plnění mezinárodních 
závazků a závazků Unie týkajících se 
migrace a násilného vysídlení, kromě 
jiného v návaznosti na globální pakt o 
migraci a globální pakt o uprchlících a v 
souladu s článkem 3 Evropské úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – část A – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zdokonalení celosvětové základny 
poznatků, mimo jiné o vazbě mezi migrací 
a rozvojem, a zavedení akcí pilotního 
charakteru zaměřených na rozvoj 
inovativních operačních přístupů v oblasti 
migrace a násilného vysídlení.

d) zdokonalení celosvětové základny 
poznatků, mimo jiné o vazbě mezi migrací 
a rozvojem, a zavedení akcí pilotního 
charakteru zaměřených na rozvoj 
inovativních přístupů v oblasti násilného 
vysídlení založených na lidských právech.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha IV – bod 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění krátkodobé obnovy a 
rekonstrukce s cílem umožnit obětem 
přírodních katastrof nebo katastrof 
zaviněných člověkem, konfliktů a 
globálních hrozeb těžit z minimální 
socioekonomické integrace a co nejdříve 
vytvořit podmínky pro obnovu rozvoje na 
základě dlouhodobých cílů stanovených 
dotčenými zeměmi a regiony; to zahrnuje 
řešení naléhavých a okamžitých potřeb 

c) provádění krátkodobé obnovy a 
rekonstrukce s cílem umožnit obětem 
přírodních katastrof nebo katastrof 
zaviněných člověkem, konfliktů a 
globálních hrozeb těžit z minimální 
socioekonomické integrace a co nejdříve 
vytvořit podmínky pro obnovu rozvoje na 
základě dlouhodobých cílů stanovených 
dotčenými zeměmi a regiony; to zahrnuje 
řešení naléhavých a okamžitých potřeb 
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plynoucích z vysídlení obyvatel (uprchlíci, 
vysídlené osoby a navrátilci) po přírodních 
nebo člověkem zaviněných katastrofách a

plynoucích z vysídlení obyvatel po 
přírodních nebo člověkem zaviněných 
katastrofách a

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha V – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) prostřednictvím podpory 
udržitelného rozvoje přispívat k řešení 
konkrétních základních příčin nelegální 
migrace, jakož i posilovat odolnost 
tranzitních a hostitelských komunit, a 
přispívat k udržitelnému znovuzačlenění 
migrantů vracejících se do svých zemí 
původu s náležitým ohledem na posilování 
právního státu, řádné správy věcí veřejných 
a dodržování lidských práv.

f) prostřednictvím podpory
udržitelného rozvoje přispívat k řešení 
konkrétních základních příčin násilného 
vysídlování, jakož i posilovat odolnost 
tranzitních a hostitelských komunit, a 
přispívat k udržitelnému znovuzačlenění 
migrantů vracejících se do svých zemí 
původu s náležitým ohledem na posilování 
právního státu, řádné správy věcí veřejných 
a dodržování lidských práv.
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