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Pozměňovací návrh 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Tímto nařízením se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi
k prosazování a podpoře zájmů EU
a společných zájmů. Nástroj partnerství 
podporuje opatření, která účinně a pružně 
reagují na cíle spolupráce vyplývající
z dvoustranných, regionálních či 
vícestranných vztahů Unie s třetími 
zeměmi a řeší problémy globálního 
významu.

(1) Tímto nařízením se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi
k prosazování a podpoře zájmů EU
a společných zájmů založený na 
dodržování všech lidských práv. Nástroj 
partnerství podporuje opatření, která 
účinně a pružně reagují na cíle spolupráce 
vyplývající z dvoustranných, regionálních 
či vícestranných vztahů Unie s třetími 
zeměmi a řeší problémy globálního 
významu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Eleni Theocharus

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Tímto nařízením se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi
k prosazování a podpoře zájmů EU
a společných zájmů. Nástroj partnerství 
podporuje opatření, která účinně a pružně 
reagují na cíle spolupráce vyplývající
z dvoustranných, regionálních či 
vícestranných vztahů Unie s třetími 
zeměmi a řeší problémy globálního 
významu.

(1) Tímto nařízením se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi
k prosazování a podpoře zájmů EU
a společných zájmů. Nástroj partnerství 
podporuje opatření, která účinně a pružně 
reagují na cíle spolupráce vyplývající
z dvoustranných, regionálních či 
vícestranných vztahů Unie s třetími 
zeměmi a řeší problémy globálního 
významu na základě vzájemného respektu.

Or. en



PE489.524v01-00 4/16 AM\902203CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou strategií 
partnerství pro dvoustrannou, regionální
a meziregionální spolupráci Unie, 
podporou politického dialogu a rozvíjením 
kolektivního přístupu a reakcí na problémy 
globálního významu, jako je energetická 
bezpečnost, změna klimatu a životní 
prostředí. Tento cíl se měří podle zavádění 
politik a cílů strategie „Evropa 2020“
v klíčových partnerských zemích;

(a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou strategií 
partnerství pro dvoustrannou, regionální
a meziregionální spolupráci Unie, 
podporou politického dialogu a rozvíjením 
zásad dobré správy věcí veřejných
a kolektivních reakcí na problémy 
globálního významu, jako je podpora 
sociální soudržnosti, energetická 
bezpečnost, změna klimatu a životní 
prostředí. Tento cíl se měří podle zavádění 
politik a cílů strategie „Evropa 2020“
v klíčových partnerských zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Eleni Theocharus

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou strategií 
partnerství pro dvoustrannou, regionální
a meziregionální spolupráci Unie,
podporou politického dialogu a rozvíjením 
kolektivního přístupu a reakcí na problémy 
globálního významu, jako je energetická 
bezpečnost, změna klimatu a životní 
prostředí. Tento cíl se měří podle zavádění 
politik a cílů strategie „Evropa 2020“
v klíčových partnerských zemích;

(a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou strategií 
partnerství pro dvoustrannou, regionální
a meziregionální spolupráci Unie, 
podporou politického dialogu a rozvíjením 
kolektivního přístupu a reakcí na problémy 
globálního významu, jako je energetická 
bezpečnost, změna klimatu, vytváření 
pracovních míst a životní prostředí. Tento 
cíl se měří podle zavádění politik a cílů 
strategie „Evropa 2020“ v klíčových 
partnerských zemích;



AM\902203CS.doc 5/16 PE489.524v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou strategií 
partnerství pro dvoustrannou, regionální
a meziregionální spolupráci Unie, 
podporou politického dialogu a rozvíjením 
kolektivního přístupu a reakcí na problémy 
globálního významu, jako je energetická 
bezpečnost, změna klimatu a životní 
prostředí. Tento cíl se měří podle zavádění 
politik a cílů strategie „Evropa 2020“
v klíčových partnerských zemích;

(a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou strategií 
partnerství pro dvoustrannou, regionální
a meziregionální spolupráci Unie, 
podporou politického dialogu a rozvíjením 
kolektivního přístupu a reakcí na problémy 
globálního významu, jako je udržitelná 
energetika, změna klimatu a životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím 
hospodářských partnerství a spolupráce 
mezi podniky a regulačními orgány; Tento 
cíl se měří podílem zahraničního obchodu 
Unie s klíčovými partnerskými zeměmi
a obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 

(b) podpora spravedlivého a rovného 
obchodu a investic, vycházející z postoje
k lidským právům, který zohledňuje 
Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech
a dodržování mezinárodních smluv
o životním prostředí; Tento cíl se posuzuje 
ve vztahu k výše uvedené politice založené 
na lidských právech, která se týká 
provádění činností, programů a opatření 
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zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

podle tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Eleni Theocharus

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky
a regulačními orgány; Tento cíl se měří 
podílem zahraničního obchodu Unie
s klíčovými partnerskými zeměmi
a obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

(b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky
a regulačními orgány s cílem vytvořit 
živnou půdu pro posílení 
konkurenceschopnosti a rozvoje; Tento cíl 
se měří podílem zahraničního obchodu 
Unie s klíčovými partnerskými zeměmi
a obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Nirj Deva

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj
obchodních, investičních
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky
a regulačními orgány; Tento cíl se měří 

(b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj a větší 
liberalizace obchodních, investičních
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky
a regulačními orgány; Tento cíl se měří 
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podílem zahraničního obchodu Unie
s klíčovými partnerskými zeměmi
a obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

podílem zahraničního obchodu Unie
s klíčovými partnerskými zeměmi
a obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky
a regulačními orgány; Tento cíl se měří 
podílem zahraničního obchodu Unie
s klíčovými partnerskými zeměmi
a obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

(b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce v oblasti právní
a daňové regulace a obchodu; Tento cíl se 
měří podílem zahraničního obchodu Unie
s klíčovými partnerskými zeměmi
a obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) další posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně prostřednictvím veřejné 
diplomacie, spolupráce mezi 

(c) další posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně prostřednictvím veřejné 
diplomacie, spolupráce mezi 
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vzdělávacími/akademickými kruhy
a informačních činností k prosazování 
hodnot a zájmů Unie. Tento cíl lze měřit 
mimo jiné průzkumy a hodnoceními.

vzdělávacími/akademickými kruhy, 
vzdělávání subjektů působících na místní 
úrovni v oblasti zásad dobré správy věcí 
veřejných a daňové správy a informačních 
činností k prosazování hodnot a zájmů 
Unie. Tento cíl lze měřit mimo jiné 
průzkumy a hodnoceními.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Nirj Deva

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) další posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně prostřednictvím veřejné 
diplomacie, spolupráce mezi 
vzdělávacími/akademickými kruhy
a informačních činností k prosazování 
hodnot a zájmů Unie. Tento cíl lze měřit 
mimo jiné průzkumy a hodnoceními.

(c) další posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně prostřednictvím veřejné 
diplomacie, spolupráce mezi 
vzdělávacími/akademickými kruhy
a informačních činností k prosazování 
hodnot a zájmů Unie. V tomto ohledu by 
uskutečněné projekty měly dodržovat 
kritéria založená na výsledcích
a vynakládání prostředků by mělo být 
prokazatelně efektivní.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Eleni Theocharus

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Všechny třetí země, regiony a území 
mohou být způsobilé pro spolupráci podle 
tohoto nařízení.

(1) Všechny třetí země, regiony a území 
mohou být způsobilé pro spolupráci podle 
tohoto nařízení. Při rozhodování
o způsobilosti zemí a odvětví by měly být 
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brány v úvahu příslušné zkušenosti
s předchozími nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Všechny třetí země, regiony a území 
mohou být způsobilé pro spolupráci podle 
tohoto nařízení.

(1) Všechny třetí země, regiony a území 
přidružená k Unii mohou být způsobilá
pro spolupráci podle tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro zvýšení působnosti pomoci Unie se 
při utváření spolupráce s partnerskými 
zeměmi podle potřeby uplatňuje 
diferencovaný a flexibilní přístup
s ohledem na jejich konkrétní 
hospodářskou, sociální a politickou situaci, 
jakož i na zvláštní zájmy, politické priority
a strategie Unie.

(2) Pro zvýšení působnosti pomoci Unie se 
při utváření spolupráce s partnerskými 
zeměmi podle potřeby uplatňuje 
diferencovaný a flexibilní přístup
s ohledem na jejich konkrétní 
hospodářskou, sociální a politickou situaci, 
nároky na dobrou správu věcí veřejných
a daňovou správu, jakož i na zvláštní 
zájmy, politické priority a strategie Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při provádění tohoto nařízení je cílem 
Unie zajistit celistvost a soudržnost
s jinými oblastmi její vnější činnosti, 
zejména s nástrojem pro rozvojovou 
spolupráci pro rozvojové země, jakož i 
s jinými příslušnými politikami Unie, a to 
tvorbou politiky, strategickým plánováním
a programováním a prováděním opatření.

(4) Při provádění tohoto nařízení je cílem 
Unie zajistit soudržnost politik ve prospěch 
rozvoje s jinými oblastmi její vnější 
činnosti, zejména s nástrojem pro 
rozvojovou spolupráci pro rozvojové země, 
jakož i s jinými příslušnými politikami 
Unie, a to tvorbou politiky, strategickým
plánováním a programováním
a prováděním opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Opatření financovaná podle tohoto 
nařízení vycházejí případně z politik 
spolupráce stanovených v nástrojích, jako 
jsou dohody, prohlášení a akční plány mezi 
Unií a dotčenými třetími zeměmi a regiony
a zahrnují také oblasti spojené se 
zvláštními zájmy, politickými prioritami
a strategiemi Unie.

(5) Opatření financovaná podle tohoto 
nařízení vycházejí případně z politik 
spolupráce stanovených v nástrojích, jako 
jsou dohody, prohlášení a akční plány mezi 
Unií a dotčenými třetími zeměmi
a regiony, a zahrnují také oblasti spojené se 
zvláštními zájmy, vzájemnými politickými 
prioritami a strategiemi v zájmu Unie
a příslušné partnerské země.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S Indií a Čínou a rovněž se zeměmi se 
středně vysokými příjmy v Asii a Latinské 
Americe byly zahájeny přípravné akce, 
jako je dialog s podniky, podpora obchodu
a vědecké výměny, k posílení
a prohloubení spolupráce v oblastech mimo 
oblast působnosti nástroje pro rozvojovou 
spolupráci.

(5) S Indií a Čínou a rovněž se zeměmi se 
středně vysokými příjmy v Asii a Latinské 
Americe byly zahájeny přípravné akce, 
jako je dialog s podniky o sociální
a ekologické zodpovědnosti, podpora 
spravedlivého a rovného obchodu
a vědecké výměny, k posílení
a prohloubení spolupráce v oblastech mimo 
oblast působnosti nástroje pro rozvojovou 
spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je v zájmu Unie dále prohlubovat své 
vztahy s partnery, kteří hrají stále 
důležitější úlohu v mezinárodním 
hospodářství a obchodu, v obchodu
a spolupráci mezi jižními státy, na 
vícestranných fórech, včetně skupiny 
dvaceti ministrů financí a prezidentů 
centrálních bank (G20), v globální správě
a při řešení problémů globálního významu. 
Unie potřebuje vybudovat komplexní 
partnerství s novými hráči na mezinárodní 
scéně s cílem podporovat stabilní 
mezinárodní řád podporující začlenění, 
usilovat o společné globální veřejné 
statky, ochranu stěžejních zájmů Unie
a zlepšit informovanost o Unii v těchto 
zemích.

(7) Je v zájmu Unie dále prohlubovat své 
vztahy s partnery, kteří hrají stále 
důležitější úlohu v mezinárodním 
hospodářství a obchodu, v obchodu
a spolupráci mezi jižními státy, na 
vícestranných fórech, včetně skupiny 
dvaceti ministrů financí a prezidentů 
centrálních bank (G20), v globální správě
a při řešení problémů globálního významu. 
Unie potřebuje vybudovat komplexní 
partnerství s novými hráči na mezinárodní 
scéně s cílem podporovat stabilní
a spravedlivý mezinárodní řád vycházející 
ze základních hodnot v oblasti lidských 
práv, včetně hospodářských, sociálních
a kulturních práv, a z důležitých smluv
o životním prostředí, usilovat o společné 
globální veřejné statky, ochranu stěžejních 
zájmů Unie a zlepšit informovanost o Unii
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v těchto zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory zvláštnímu zaměření na 
globální hráče by oblast působnosti tohoto 
nařízení měla být celosvětová
a umožňovat, aby byla poskytována 
podpora spolupráci s rozvojovými zeměmi, 
kde má Unie významné zájmy, v souladu
s cíli tohoto nařízení.

(9) Navzdory zvláštnímu zaměření na 
globální hráče by oblast působnosti tohoto 
nařízení měla být celosvětová
a umožňovat, aby byla poskytována 
podpora spolupráci s rozvojovými zeměmi, 
kde má Unie významné zájmy, v souladu
s cíli tohoto nařízení. Je proto na místě 
zohlednit zámořské země a území 
přidružená k Evropské unii
v celosvětovém měřítku, zejména s cílem 
posílit znalosti o Unii, její pochopení
a viditelnost ve třetích zemích. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory zvláštnímu zaměření na 
globální hráče by oblast působnosti tohoto 
nařízení měla být celosvětová
a umožňovat, aby byla poskytována 
podpora spolupráci s rozvojovými zeměmi, 
kde má Unie významné zájmy, v souladu
s cíli tohoto nařízení.

(9) Navzdory zvláštnímu zaměření na 
globální hráče by oblast působnosti tohoto 
nařízení měla být celosvětová
a umožňovat, aby byla poskytována 
podpora spolupráci s rozvojovými zeměmi
tam, kde existují významné vzájemné
zájmy, v souladu s cíli tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 30
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zejména se uznává, že jedním
z velkých problémů, kterým Unie čelí, je
boj proti změně klimatu, přičemž jde
o oblast, ve které je naléhavě nutná 
mezinárodní akce. V souladu se záměrem 
uvedeným ve sdělení Komise „Rozpočet –
Evropa 2020“, kterým je zvýšit podíl 
rozpočtu Unie věnovaný klimatu na 
nejméně 20 %, by toto nařízení mělo 
přispět ke splnění tohoto cíle.

(12) Vymýcení chudoby a boj proti změně 
klimatu jsou považovány za dva největší 
problémy, kterým musí Unie čelit, přičemž 
jde o oblast, ve které je naléhavě nutná 
mezinárodní akce. V souladu se záměrem 
uvedeným ve sdělení Komise „Rozpočet –
Evropa 2020“, kterým je zvýšit podíl 
rozpočtu Unie věnovaný klimatu na 
nejméně 20 %, by toto nařízení mělo 
přispět mimo jiné ke splnění tohoto cíle.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Unie je odhodlána napomoci
s plněním globálních cílů pro rok 2020
v oblasti biologické rozmanitosti
a předložit související strategii pro 
mobilizaci zdrojů.

(13) Unie je odhodlána napomoci
s plněním globálních cílů pro rok 2020
v oblasti biologické rozmanitosti
a předložit související strategii pro 
mobilizaci zdrojů a jejich udržitelné
a jednotné řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Philippe Boulland
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle tohoto nařízení by Unie měla 
podporovat provádění strategie „Evropa 
2020“, a to zejména cílů týkajících se 
změny klimatu, přechodu na ekologičtější 
hospodářství a účinné využívání zdrojů, 
spolupráci s třetími zeměmi v oblasti 
obchodu, investic, podnikání a regulace,
a také veřejnou diplomacii, spolupráci 
mezi vzdělávacími/akademickými kruhy
a informační činnosti.

(14) Podle tohoto nařízení by Unie měla 
podporovat provádění strategie „Evropa 
2020“, a to zejména cílů týkajících se 
vymýcení chudoby, změny klimatu, 
přechodu na ekologičtější hospodářství
a účinného využívání přírodních zdrojů, 
spolupráce s třetími zeměmi v oblasti 
obchodu, investic, podnikání a regulace,
a také by měla podporovat veřejnou 
diplomacii, dobrou správu věcí veřejných
a daňovou správu, spolupráci mezi 
vzdělávacími/akademickými kruhy
a informační činnosti, zejména pokud jde
o zdravotní péči o ženy a děti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle tohoto nařízení by Unie měla 
podporovat provádění strategie „Evropa 
2020“, a to zejména cílů týkajících se 
změny klimatu, přechodu na ekologičtější 
hospodářství a účinné využívání zdrojů, 
spolupráci s třetími zeměmi v oblasti 
obchodu, investic, podnikání a regulace,
a také veřejnou diplomacii, spolupráci 
mezi vzdělávacími/akademickými kruhy
a informační činnosti.

(14) Podle tohoto nařízení by Unie měla 
podporovat provádění strategie „Evropa 
2020“, a to zejména cílů týkajících se 
změny klimatu, přechodu na ekologičtější 
hospodářství a účinné využívání zdrojů, 
spolupráce s třetími zeměmi v oblasti 
obchodu, investic, podnikání a regulace,
a soudržnosti politik ve prospěch rozvoje
a také by měla podporovat veřejnou 
diplomacii, spolupráci mezi 
vzdělávacími/akademickými kruhy
a informační činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) K dosažení cílů tohoto nařízení je 
nezbytné uplatňovat diferencovaný
a flexibilní přístup vytvářením modelů 
spolupráce s klíčovými partnerskými 
zeměmi s ohledem na jejich hospodářskou, 
sociální a politickou situaci, jakož i na 
zvláštní zájmy, politické priority a strategie 
Unie, a zároveň zachovat možnost
v případě potřeby zasáhnout kdekoli na 
světě.

(16) K dosažení cílů tohoto nařízení je 
nezbytné uplatňovat diferencovaný
a flexibilní přístup vytvářením modelů 
spolupráce s klíčovými partnerskými 
zeměmi a zásad dobré správy věcí 
veřejných, které zabrání korupci,
s ohledem na jejich hospodářskou, sociální
a politickou situaci, jakož i na zvláštní 
zájmy, politické priority a strategie Unie,
a zároveň zachovat možnost v případě 
potřeby zasáhnout kdekoli na světě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Nirj Deva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) zajistit větší transparentnost
a náležitý dohled nad programy 
spolupráce, jejichž prioritou by mělo být 
efektivní vynakládání prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Unie by měla být schopna pružně
a včas reagovat na vznikající a/nebo 
nepředvídané potřeby, aby se zvýšila 
účinnost jejího závazku podporovat své
zájmy ve vztazích s třetími zeměmi 
přijímáním zvláštních opatření, na které se 
nevztahují víceleté programy spolupráce.

(17) Unie by měla být schopna pružně
a včas reagovat na vznikající a/nebo 
nepředvídané potřeby, aby se zvýšila 
účinnost jejího závazku podporovat 
vzájemné zájmy ve vztazích s třetími 
zeměmi přijímáním zvláštních opatření, na 
které se nevztahují víceleté programy 
spolupráce.

Or. en


