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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem Unie je navázáním zvláštního 
vztahu vytvořit prostor prosperity 
a dobrých sousedských vztahů, jehož 
součástí by byly Evropská unie a země 
a území uvedené v příloze tohoto nařízení 
(dále jen „partnerské země“).

1. Cílem Unie je navázáním zvláštního 
vztahu vytvořit prostor prosperity 
a dobrých sousedských vztahů, jehož 
součástí by byly Evropská unie a země 
a území uvedené v příloze tohoto nařízení 
(dále jen „partnerské země“), čímž se také 
přispěje ke snížení chudoby 
v partnerských zemích.

Odůvodnění

Je nezbytné jasně uvést závazek EU, že bude hrát aktivní úlohu při snižování chudoby ve svém 
sousedství. V souladu s článkem 21 Smlouvy o Evropské unii musí být snižování chudoby 
zmíněno jako obecný cíl tohoto nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám;

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 
chudoby a vytváření blahobytu, mimo jiné 
prostřednictvím rozvoje soukromého 
sektoru; na podporu vnitřní hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, rozvoje 
venkova, opatření v oblasti klimatu, 
prevence pohrom a připravenosti na ně a 
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odolnosti vůči krizím;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) budování důvěry a další opatření 
přispívající k bezpečnosti, jakož 
i na předcházení konfliktů a jejich řešení;

e) budování důvěry a další opatření 
přispívající k bezpečnosti, jakož i na 
předcházení konfliktů a jejich řešení, 
včetně podpory v situacích po skončení 
krize a během procesu budování státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě krizí či ohrožení demokracie, 
právního státu, lidských práv a základních 
svobod nebo v případě přírodních či 
člověkem způsobených katastrof mohou 
být programovací dokumenty podrobeny 
přezkumu ad hoc. Tento nouzový přezkum 
má zajistit zachování soudržnosti mezi 
unijní podporou poskytovanou podle 
tohoto nařízení a podporou poskytovanou 
podle jiných unijních finančních nástrojů. 
Nouzový přezkum může vést k přijetí 
revidovaných programovacích dokumentů. 
V takovém případě Komise revidované 
programovací dokumenty zašle do jednoho 
měsíce od jejich přijetí pro informaci 
Evropskému parlamentu a Radě.

9. V případě krizí či ohrožení demokracie, 
právního státu, lidských práv a základních 
svobod nebo v případě přírodních či 
člověkem způsobených katastrof mohou 
být programovací dokumenty podrobeny 
přezkumu ad hoc. Jako součást takového 
nouzového přezkumu mohou být zavedena 
opatření k financování činností 
usnadňujících přechod od mimořádné 
pomoci k dlouhodobým rozvojovým
činnostem včetně činností, jejichž cílem je 
zajištění lepší odolnosti příjemců vůči 
krizím. Tento nouzový přezkum má zajistit 
zachování soudržnosti mezi unijní 
podporou poskytovanou podle tohoto 
nařízení a podporou poskytovanou podle 
jiných unijních finančních nástrojů. 
Nouzový přezkum může vést k přijetí 
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revidovaných programovacích dokumentů. 
Nouzový přezkum může vést k přijetí 
revidovaných programovacích dokumentů. 
V takovém případě Komise revidované 
programovací dokumenty zašle do jednoho 
měsíce od jejich přijetí pro informaci 
Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Je důležité zachovat možnost, rovněž uvedenou v nařízení 1638/2006 ze dne 24. října 2006, 
přezkoumat programové dokumenty s cílem zavést opatření usnadňující přechod od 
mimořádné pomoci k dlouhodobému rozvoji.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Použije se od 
1. ledna 2014.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Použije se od 1. ledna 2014 
do 31. prosince 2020.

Or. en


