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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nový nástroj partnerství nahrazuje finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými 
zeměmi a územími s vysokými příjmy. Nový nástroj partnerství umožní EU vypracovat široce 
založené dohody s rozvíjejícími se ekonomikami, které podnítí úsilí těchto zemí vybudovat 
společný přístup k řešení globálních výzev při současném uplatňování mezinárodního 
hlediska strategie Evropa 2020.  

Navrhovatel zdůrazňuje, že článek 208 Lisabonské smlouvy požaduje, aby EU zohledňovala 
cíle rozvojové spolupráce, a v této souvislosti má k návrhu nařízení Evropské komise 
následující poznámky:  

 připomíná, že rozvíjející se ekonomiky mají vzrůstající odpovědnost vůči nejméně
rozvinutým a rozvojovým zemím;  

 domnívá se, že EU musí zohlednit různorodost zemí, které jsou označovány jako 
rozvíjející se ekonomiky; navrhovatel připomíná, že v celosvětovém měřítku více než 
70 % chudých lidí nyní žije v zemích se středními příjmy;

 zdůrazňuje, že obzvláště relevantní by měla být efektivní koordinace a soudržný přístup 
společně s dalšími externími nástroji EU, především s nástrojem pro rozvojovou 
spolupráci;

 klade důraz na to, že podpora lidských práv, demokracie, právního státu, řádné správy 
věcí veřejných, inkluzívního a udržitelného růstu, jakož i vymýcení chudoby a volný 
a spravedlivý obchod jsou základními zásadami EU, jimž by se mělo při provádění 
nového nástroje partnerství dostat silné podpory; 

 zdůrazňuje význam toho, aby byly stanoveny konkrétní cíle a podávány zprávy o jejich 
plnění;  

 rozhodně v rámci spolupráce se zeměmi se středními příjmy doporučuje používat účinné 
mechanismy monitorování, transparentní ukazatele a referenční hodnoty zohledňující 
sociální soudržnost a boj proti nerovnosti;

 připomíná význam toho, aby byl Evropský parlament zapojen ve všech fázích tohoto 
procesu;  

 klade důraz na to, aby činnost v oblasti klimatu a energetické účinnosti byla sledována 
na základě jasně vymezené metodiky; 

 domnívá se, že posílená spolupráce se soukromým sektorem by měla probíhat zcela 
transparentním a odpovědným způsobem a za dodržování a podpory předpisů v oblasti 
pracovního práva a ochrany životního prostředí; rovněž zdůrazňuje, že investiční 
projekty podporované mechanismy EU pro kombinaci grantů a půjček musí být 
monitorovány a musí být vypracovány studie jejich dopadu na základě mezinárodně 
schválených sociálních a environmentálních norem. 
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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) 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, podpoře sdílených 
hodnot, zájmu a zásady vzájemné 
odpovědnosti. Nástroj partnerství 
podporuje opatření, která účinně, 
transparentním způsobem 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 2

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 a účinnost, změna klimatu, 
zabezpečení potravin, vymýcení chudoby   
a ochrana životního prostředí, jakož i 
udržitelná správa biologické rozmanitosti 
a ekosystémů. Tento cíl se měří podle 
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zavádění politik a cílů strategie „Evropa 
2020“ v klíčových partnerských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 a podle mezinárodních 
norem v oblasti sociální odpovědnosti
podniků. 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;
kombinace nástrojů by měla podléhat 
mechanismům, monitorování a 
vypracovávání studií dopadů, které 
zahrnují hledisko sociální soudržnosti a 
boje proti nerovnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 



PE487.911v01-00 6/8 PA\901243CS.doc

CS

brány v úvahu relevantní zkušenosti 
s předchozími nástroji. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Toto nařízení však podporuje 
především opatření spolupráce 
s rozvinutými a rozvojovými zeměmi, 
které hrají stále významnější úlohu 
v mezinárodním hospodářství a obchodu, 
na vícestranných fórech, v globální správě, 
při řešení problémů globálního významu 
a tam, kde má Unie významné zájmy.

(2) Toto nařízení však podporuje 
především opatření spolupráce 
s rozvinutými a rozvojovými zeměmi, 
které hrají stále významnější úlohu 
v mezinárodním hospodářství a obchodu, 
na vícestranných fórech, v globální správě, 
při řešení problémů globálního významu 
a tam, kde má Unie významné zájmy. 
Podnětem naší spolupráce se 
strategickými partnery musí být rovněž 
přidaná hodnota činnosti EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a konsolidaci zásad svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod a zásady právního státu, na nichž je 
založena, prostřednictvím dialogu 
a spolupráce s třetími zeměmi.

(1) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a konsolidaci zásad svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásady právního státu, řádné 
správy věcí veřejných i inkluzívního a 
udržitelného růstu, na nichž je založena, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce 
s třetími zeměmi. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

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, flexibilní a cílený přístup 
s ohledem na jejich konkrétní 
hospodářskou, sociální a politickou situaci, 
jakož i na zvláštní zájmy, politické priority 
a strategie Unie. V rámci dvoustranné 
spolupráce se zeměmi se středními příjmy 
je třeba obzvláště zohlednit boj proti 
nerovnosti tím, že pomoc bude zaměřena 
na jednotlivá odvětví, činnosti, příjemce či 
konkrétní zeměpisné oblasti v určité zemi.  

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie a členské státy prosazují v rámci 
svých pravomocí vícestranný přístup ke 
globálním problémům a podporují 
spolupráci s mezinárodními a regionálními 
organizacemi a subjekty, včetně 
mezinárodních finančních institucí, 
agentur, fondů a programů OSN, OECD a 
skupiny dvaceti ministrů financí a 
guvernérů centrálních bank (G20) 
a s dalšími dvoustrannými dárci.

(3) Unie a členské státy prosazují v rámci 
svých pravomocí soudržný vícestranný 
přístup ke globálním problémům 
a podporují spolupráci s mezinárodními 
a regionálními organizacemi a subjekty, 
včetně mezinárodních finančních institucí, 
agentur, fondů a programů OSN, OECD a 
skupiny dvaceti ministrů financí a 
guvernérů centrálních bank (G20) 
a s dalšími dvoustrannými dárci. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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 celistvost v oblasti rozvoje, 
komplementaritu, větší efektivitu i dopad 
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

Or. en


