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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro rozvoj se dohodly, že na legislativní zprávu k tomuto 
nařízení uplatní článek 50 jednacího řádu („postup s přidruženými výbory”). Výbor pro 
rozvoj má výlučnou pravomoc u následujících aspektů návrhu nařízení Komise:

- ustanovení o poskytování pomoci (článek 8) v rozsahu, v němž dotčená opatření splňují 
kritéria oficiální rozvojové pomoci;

- ustanovení o poskytování pomoci co se týče jejího konkrétního uplatnění ve vztahu 
k nástroji pro rozvojovou spolupráci (v současné době v článku 9);

- další ustanovení, která se výslovně a výlučně týkají nástroje pro rozvojovou spolupráci, 
včetně těch, která dosud nejsou obsažena v návrhu a jež nenaruší celkovou soudržnost 
nástrojů uvedených v nařízení, zejména ustanovení týkající se využívání rozpočtové 
podpory ze strany rozvojových zemí, na něž se vztahuje nástroj pro rozvojovou 
spolupráci.

Výhradní využití nástroje pro rozvojovou spolupráci nebo oficiální rozvojové pomoci je jasně 
uvedeno v pozměňovacích návrzích předložených Výborem pro rozvoj v rámci jeho výlučné 
pravomoci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Evropská unie by měla přijmout 
komplexní soubor nástrojů zahrnující celou 
škálu politik souvisejících s vnější činností, 
které vyžadují zvláštní společná pravidla a 
postupy pro jejich provádění. Jsou to: 
nástroj pro rozvojovou spolupráci, 
evropský nástroj pro demokracii a lidská 
práva, evropský nástroj sousedství, nástroj 
stability, nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti, nástroj předvstupní 
pomoci a nástroj partnerství.

1) Evropská unie by měla přijmout 
komplexní soubor nástrojů zahrnující celou 
škálu politik souvisejících s vnější činností, 
které by mohly využívat zvláštní společná 
pravidla a postupy pro jejich provádění. 
Jsou to: nástroj pro rozvojovou spolupráci, 
evropský nástroj pro demokracii a lidská 
práva, evropský nástroj sousedství, nástroj 
stability, nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti, nástroj předvstupní 
pomoci a nástroj partnerství.
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Or. en

Odůvodnění

Přijetí společných pravidel není právně závazné; jejich absence nemusí nutně ohrozit 
fungování nástrojů. Z toho důvodu je třeba uplatňovat společná pravidla kdykoli je to možné, 
avšak s tím, že každý nástroj bude dostatečně flexibilní a bude se řídit svými zvláštními 
pravidly vzhledem ke svému specifickému poslání a cílům.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Tyto nástroje obecně stanovují, že 
činnosti, které mají být financovány na 
jejich základě, by měly být předmětem 
víceletého orientačního programování, 
které poskytne rámec, podle něhož by měla 
být přijata rozhodnutí o financování v 
souladu s finančním nařízením a s postupy 
stanovenými v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. 

2) Tyto nástroje obecně stanovují, že 
činnosti, které mají být financovány na 
jejich základě, by měly být předmětem 
víceletého strategického programování, 
které poskytne rámec, podle něhož by měla 
být přijata rozhodnutí o financování v 
souladu s finančním nařízením a, u 
rozhodnutí týkajících se programování i 
provádění, s odpovídajícími postupy 
stanovenými v článku 290 a 291 Smlouvy 
o fungování EU (SFEU).

Or. en

Odůvodnění

Je třeba odlišit rozhodnutí, která se týkají programování, a tudíž jsou částečně politické 
povahy, od rozhodnutí čistě prováděcích. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Strategické programové dokumenty u 
každého finančního programu určují cíle, 
priority, očekávané výsledky a příděly 
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finančních prostředků v širokých 
souvislostech. Komisi by měla být udělena 
přenesená pravomoc, která posílí 
flexibilitu a účinnost přijímání a 
přezkumu těchto dokumentů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba odlišit programová rozhodnutí, která jsou částečně politické povahy, a tudíž by se do 
jejich tvorby měli zapojit spolutvůrci právních předpisů, od rozhodnutí čistě prováděcích. Co 
se týče programových rozhodnutí, formulace byla převzata z rozhodnutí Konference předsedů 
ze dne 9. 9. 2010.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Rozhodnutí o financování by měla mít 
podobu ročních nebo víceletých akčních 
programů a individuálních opatření, jestliže 
je plánování stanovené v rámci víceletého 
orientačního programování dodrženo, 
případně podobu zvláštních opatření, 
jestliže to vyžadují nepředvídané a 
odůvodněné potřeby, a podpůrných 
opatření.

3) Rozhodnutí o financování by měla mít 
podobu ročních nebo dvouletých akčních 
programů a individuálních opatření, jestliže 
je plánování stanovené v rámci víceletého 
strategického programování dodrženo, 
případně podobu zvláštních opatření, 
jestliže to vyžadují nepředvídané a 
odůvodněné potřeby, a podpůrných 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

V nynějším souboru nástrojů jsou hlavními prováděcími dokumenty roční akční programy. 
Přijímáme žádost Komise o větší flexibilitu, současně je však třeba nalézt rovnováhu mezi 
nutností dohledu ze strany Parlamentu – který se snáze provádí u krátkodobějších opatření –
a flexibilitou, o niž žádá Komise. Prodloužení období u akčních programů z jednoho roku –
jako je tomu nyní u nástroje pro rozvojovou spolupráci – na dva roky je přijatelný 
kompromis.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) S ohledem na povahu těchto 
prováděcích předpisů z hlediska 
strategického programování a finančního 
plnění, zejména na jejich rozpočtové 
důsledky, by pro jejich přijetí mělo být 
zpravidla použito přezkumné řízení, s 
výjimkou opatření malého finančního 
rozsahu. Komise by však měla přijmout 
okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud 
se jedná o řádně odůvodněné případy, u 
nichž je nutná rychlá reakce Unie, 
vyžaduje-li tak naléhavost a závažnost 
situace.

4) S ohledem na povahu těchto 
prováděcích předpisů z hlediska finančního 
plnění, zejména na jejich rozpočtové 
důsledky, by pro jejich přijetí mělo být 
zpravidla použito přezkumné řízení, s 
výjimkou individuálních opatření, 
zvláštních opatření a podpůrných 
opatření, jejichž finanční rozsah 
nepřesahuje 10 milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Poradní postup by se měl obecně 
použít při přijímání individuálních 
opatření, zvláštních opatření a 
podpůrných opatření, jejichž finanční 
rozsah nepřesahuje 10 milionů EUR. 
V řádně odůvodněných případech, kdy je 
z důvodu naléhavosti a závažnosti situace 
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nutná pohotová reakce ze strany Unie, by 
však Komise měla přijmout okamžitě 
použitelné prováděcí akty.

Or. en

Odůvodnění

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) V rozhodnutí o financování by měl být 
popis každé akce, který upřesní její cíle, 
hlavní činnosti, očekávané výsledky, 
budoucí rozpočet a časový harmonogram 
a opatření pro monitorování výkonnosti, 
dále schválen v souladu s postupy 
stanovenými v nařízení (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text navržený Komisí s sebou nese riziko vzniku nejasností mezi úrovní programování a 
provádění.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Pro provádění finančních nástrojů v 
situacích, kdy je vedením operace pověřen 

6) Pro provádění finančních nástrojů v 
situacích, kdy je vedením operace pověřen 
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finanční zprostředkovatel, by rozhodnutí 
Komise mělo zahrnovat především 
opatření týkající se sdílení rizik, odměny 
zprostředkovatelům, kteří jsou zodpovědní 
za provádění, používání a opětovného 
využití fondů a možných zisků.

finanční zprostředkovatel, by rozhodnutí 
Komise mělo zahrnovat především 
opatření týkající se sdílení rizik, 
transparentnosti, odměny 
zprostředkovatelům, kteří jsou zodpovědní 
za provádění, používání a opětovného 
využití fondů a možných zisků.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Zatímco požadavky na financování 
vnější pomoci Unie rostou, hospodářská a 
rozpočtová situace Unie vyžaduje omezení 
prostředků, které jsou pro tuto pomoc k 
dispozici. Komise proto musí usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů, 
zejména prostřednictvím finančních 
nástrojů, které mají pákový efekt. Tento 
pákový efekt je posílen tím, že umožní 
použít a opětovně využít prostředky 
investované a vytvořené finančními 
nástroji.

8) Zatímco požadavky na financování 
vnější pomoci Unie rostou, hospodářská a 
rozpočtová situace Unie vyžaduje omezení 
prostředků, které jsou pro tuto pomoc k 
dispozici. Komise proto musí usilovat o co 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů, 
zejména prostřednictvím finančních 
nástrojů, které mají pákový efekt. Tento 
pákový efekt je posílen tím, že umožní 
použít a opětovně využít prostředky 
investované a vytvořené finančními 
nástroji. Tento pákový efekt musí být jasný 
zejména u nástrojů, které se započítávají 
do oficiální rozvojové pomoci nebo do 
finančních prostředků určených na 
opatření v oblasti klimatu. V těchto 
případech musí investované finanční 
prostředky nepochybně přispívat 
k vymýcení chudoby a odpovídat zásadám 
účinnosti podpory, nebo, u finančních 
prostředků určených na opatření v oblasti 
klimatu, prioritním oblastem a závazkům 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby pravidla pro poskytnutí pomoci v rámci nástroje pro 
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rozvojovou spolupráci respektovala pokyny OECD-DAC, k jejichž dodržování se EU 
zavázala.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V souladu se závazky, které Evropská 
unie přijala na 3. a 4. fóru na vysoké 
úrovni o účinnosti pomoci (Akkra 2008 a 
Busan 2011), a s doporučeními OECD-
DAC k poskytování oficiální rozvojové 
pomoci nejméně rozvinutým zemím a silně 
zadluženým chudým zemím by Komise 
měla podporu Evropské unie poskytovat 
v co největší míře, měla by posílit její 
skutečnou otevřenost a zvýšit 
transparentnost postupů jejího zadávání a 
udělování, zejména v případě, že se 
používají inovativní mechanismy 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b) Činnost Unie na mezinárodní scéně 
by měla spočívat na zásadách, které se 
uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji 
a jejím rozšiřování a jež hodlá podporovat 
ve světě: demokracie, právní stát, 
univerzálnost a nedělitelnost lidských 
práv a základních svobod, úcta k lidské 
důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity 
a dodržování zásad Charty Organizace 
spojených národů a mezinárodního práva.
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Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c) Dopad vnější činnosti Unie by se 
s pomocí těchto nástrojů měl projevit 
konkrétními změnami v partnerských 
zemích. Tento dopad by měl, kdykoli je to 
možné, být sledován a hodnocen pomocí 
předem určených, jasných, 
transparentních a měřitelných ukazatelů, 
které přímo souvisí s cíli každého nástroje 
a zohledňují závazky Unie v souladu 
s článkem 208 Smlouvy o fungování EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8d) Má-li být zajištěna optimalizace 
dopadu nástrojů a následné co 
nejúčinnější využití dostupných 
prostředků, měla by dvouletá zpráva 
Komise mimo jiné a s ohledem na 
odpovídající ustanovení Smlouvy hodnotit 
doplňkovost, součinnost a vzájemnou 
podporu všech nástrojů, jež jsou 
financovány z příslušného okruhu 
rozpočtu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) V zájmu zajištění viditelnosti pomoci, 
kterou Unie poskytuje občanům 
přijímajících zemí a občanům Unie, je 
nutné zajistit řádnou a cílenou 
komunikaci a předávání informací 
prostřednictvím celostátních, regionálních 
a místních sdělovacích prostředků nebo 
případně dalšími vhodnými způsoby. V 
tomto ohledu by Komise měla v úzké 
spolupráci s příjemci stanovit minimální a 
přiměřené požadavky a sledovat jejich 
dodržování.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla a 
podmínky pro zajištění finanční pomoci 
Unie na vnější činnost, včetně akčních 
programů a dalších opatření, na základě 
těchto nástrojů: nástroj pro rozvojovou 
spolupráci, evropský nástroj pro 
demokracii a lidská práva, evropský nástroj 
sousedství, nástroj stability, nástroj pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, 
nástroj předvstupní pomoci a nástroj 
partnerství, dále společně označované jako 
„nástroje“ a jednotlivě jako „použitelný 
nástroj“.

1. Toto nařízení stanoví pravidla a 
podmínky pro zajištění finanční pomoci 
Unie na vnější činnost, a to na základě 
těchto nástrojů: nástroj pro rozvojovou 
spolupráci, evropský nástroj pro 
demokracii a lidská práva, evropský nástroj 
sousedství, nástroj stability, nástroj pro 
spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti, 
nástroj předvstupní pomoci a nástroj 
partnerství, dále společně označované jako 
„nástroje“ a jednotlivě jako „použitelný 
nástroj“.

Or. en
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Odůvodnění

Názvy a obsah různých dokumentů (na úrovni programování i provádění) se u každého 
nástroje liší, a tudíž je lépe názvy určitého typu dokumentů blíže neurčovat.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby jednotlivé činnosti 
byly prováděny v souladu s cíli 
použitelného nástroje a v souladu s 
účinnou ochranou finančních zájmů Unie. 
Finanční pomoc poskytovaná na základě 
nástrojů musí být v souladu s pravidly a 
postupy stanovenými ve finančním 
nařízení, které poskytuje základní finanční 
a právní rámec pro jejich provádění.

2. Komise zajistí, aby jednotlivé činnosti 
byly prováděny v souladu s cíli, zvláštními 
ustanoveními a odchylkami uvedenými 
v použitelném nástroji a v souladu s 
účinnou ochranou finančních zájmů Unie. 
Finanční pomoc poskytovaná na základě 
nástrojů musí být v souladu s pravidly a 
postupy stanovenými ve finančním 
nařízení, které poskytuje základní finanční 
a právní rámec pro jejich provádění.

Or. en

Odůvodnění

Společná pravidla je třeba uplatňovat kdykoli je to možné, avšak s tím, že každý nástroj bude 
dostatečně flexibilní a bude se řídit svými zvláštními pravidly vzhledem ke svému specifickému 
poslání a cílům.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při uplatňování tohoto nařízení 
upřednostní Komise, pokud je to možné a 
vhodné v závislosti na povaze činnosti, 
použití nejflexibilnějších postupů, aby 
bylo zajištěno účinné a účelné provádění.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento odstavec hovoří o samozřejmé skutečnosti, a tudíž je zbytečný: Komise musí dodržovat 
postupy stanovené v tomto nařízení, v použitelném nástroji nebo ve finančním nařízení. Je 
zřejmé, že má-li Komise na vybranou, měla by zvolit nejpružnější postup. Zachování tohoto 
odstavce by působilo dojmem, že zákonodárce souhlasí s tím, svěřit Komisi dodatečnou 
pravomoc jednat dle vlastního uvážení.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny druhy činností a metod 
financování, které jsou uvedeny v tomto 
nařízení a určeny k financování a 
provádění programů, projektů, 
individuálních nebo zvláštních opatření a 
podpůrných opatření, a jakékoli další 
druhy finančních výdajů spadajících pod 
nástroj pro rozvojovou spolupráci musí 
splňovat požadavky tohoto nástroje, a to 
co se týče jejich způsobilosti pro oficiální 
rozvojovou pomoc podle kritérií 
způsobilosti stanovených výborem OECD-
DAC.

Or. en

Odůvodnění

Toto upřesnění je nutné doplnit, jelikož nástroj pro rozvojovou spolupráci podléhá souboru 
pravidel, která byla dohodnuta mezinárodním společenstvím dárců v rámci OECD-DAC a jež 
představují „acquis“ v oblasti rozvojové spolupráce, jímž by se EU podle článku 208 Smlouvy 
o fungování EU měla řídit, přičemž toto acquis však nemusí nutně platit pro další nástroje, na 
něž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijímání akčních programů, Přijímání strategických programových 
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individuálních opatření a zvláštních 
opatření

dokumentů, prováděcích dokumentů, 
individuálních opatření a zvláštních 
opatření

Or. en

Odůvodnění

Strategické programové dokumenty by měly být uvedeny jako samostatná kategorie, současně 
je však vhodnější, je-li to možné, uvést druh dokumentu, nikoli jeho název, neboť názvy a 
obsah různých dokumentů (na úrovni programování i provádění) se u každého nástroje liší.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Strategické programové dokumenty u 
každého finančního programu určují cíle, 
priority, očekávané výsledky a příděly 
finančních prostředků v širokých 
souvislostech.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba odlišit programová rozhodnutí, která jsou částečně politické povahy, a tudíž by se do 
jejich tvorby měli zapojit spolutvůrci právních předpisů,od rozhodnutí pouze prováděcích. Co 
se týče významných programových rozhodnutí, formulace byla převzata z rozhodnutí 
Konference předsedů ze dne 9. 9. 2010. Ustanovení, že tyto prvky musí být uvedeny pro každý 
finanční program zvlášť, se objevuje v názvu rozhodnutí Konference předsedů.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategické programové dokumenty se 
přijímají v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, aniž 
by byla dotčena ustanovení jednotlivých 
nástrojů. Zvláštní podmínky pro výkon 
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přenesení pravomoci se stanoví 
v jednotlivých nástrojích. U přenesení 
pravomoci je nutné zajistit doložku o 
použití postupu pro naléhavé případy.

Or. en

Odůvodnění

Věta „Strategické programové dokumenty se přijímají ...“ umožní jednotlivým nástrojům 
provádět strategická programová rozhodnutí v rámci spolurozhodování, což se stane 
alternativou k postupu pomocí aktů v přenesené pravomoci (v souladu s nedávným 
rozhodnutím Konference předsedů)..

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. -1 – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V každém nástroji se stanoví doba trvání 
přenesené pravomoci, která podle článku 
16 tohoto nařízení nesmí překročit datum 
přezkumu nástrojů v polovině období.

Or. en

Odůvodnění

Omezí-li se trvání přenesené pravomoci datem přezkumu nástrojů v polovině období, bude 
Komise povinna v polovině období předložit legislativní návrh na prodloužení trvání 
přenesení aktů, což Parlamentu a Radě umožní v případě potřeby předložit pozměňovací 
návrhy s cílem zlepšit fungování nástrojů.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme v případě potřeby roční 
nebo víceleté akční programy vycházející z 
orientačních programových dokumentů 
uvedených v použitelném nástroji.

1. Komise přijme roční nebo dvouleté
akční programy, které budou vycházet ze 
strategických programových dokumentů 
popsaných v čl. 2 odst. -1a a budou s nimi 
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v souladu.

Or. en

Odůvodnění

Veškerá prováděcí opatření musí ze své definice vycházet z programových rozhodnutí a 
odpovídat jim.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimečně, zejména pokud akční program 
nebyl dosud přijat, může Komise na 
základě orientačních programových 
dokumentů přijmout individuální opatření, 
a to za stejných pravidel a stejnými 
postupy, které se používají v případě 
akčních programů.

Výjimečně, pokud akční program nebyl 
dosud přijat, může Komise na základě 
strategických programových dokumentů 
popsaných v čl. 2 odst. -1a a v souladu 
s nimi přijmout individuální opatření, a to 
za stejných pravidel a stejnými postupy, 
které se používají v případě akčních 
programů.

Or. en

Odůvodnění

Veškerá prováděcí opatření musí ze své definice vycházet z programových rozhodnutí a 
odpovídat jim.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných potřeb, okolností nebo 
závazků může Komise přijmout zvláštní 
opatření, která nejsou zakotvena v 
orientačních programových dokumentech. 
Zvláštní opatření mohou být také použita 
k usnadnění přechodu od mimořádné
pomoci k dlouhodobým rozvojovým 

V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných okolností může Komise 
přijmout zvláštní opatření, která nejsou 
zakotvena ve strategických programových 
dokumentech. Zvláštní opatření mohou být 
také použita k usnadnění přechodu od 
mimořádných operací k operacím
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operacím, včetně opatření, jejichž cílem 
je zajištění lepší připravenosti obyvatelstva 
na zvládání opakujících se krizí.

dlouhodobým.

Or. en

Odůvodnění
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Akční programy a individuální opatření 
uvedené v odstavci 1, pro které finanční 
pomoc Unie přesáhne 10 milionů EUR, a 
zvláštní opatření, pro která finanční 
pomoc Unie přesáhne 30 milionů EUR, se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 3.

2. Akční programy, individuální opatření a 
zvláštní a podpůrná opatření uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku a v článku 3, pro 
které finanční pomoc Unie přesáhne 10 
milionů EUR, se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.



PE489.521v01-00 18/35 PA\902163CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Individuální opatření, zvláštní opatření a 
podpůrná opatření, u nichž finanční 
pomoc Unie nepřesáhne 10 milionů EUR, 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento postup se nevyžaduje u akčních 
programů a opatření, jejichž hodnota je 
nižší než hodnoty výše uvedené, a dále u 
nepodstatných změn. Nepodstatnými 
změnami se rozumí technické úpravy jako 
prodloužení prováděcího období, 
přerozdělování prostředků v rámci 
rozpočtového výhledu nebo zvýšení či 
snížení velikosti rozpočtu o méně než 20 % 
původního rozpočtu, pokud tyto změny 
nemají podstatný vliv na cíle původního 
akčního programu nebo opatření. V 
takovém případě se akční programy a 
opatření a jejich nepodstatné změny sdělují 
Evropskému parlamentu a Radě ve lhůtě 

Tento postup se nevyžaduje u 
nepodstatných změn akčních programů a 
opatření, jejichž hodnota je nižší než 
hodnoty výše uvedené. Nepodstatnými 
změnami se rozumí technické úpravy jako 
prodloužení prováděcího období, 
přerozdělování prostředků v rámci 
rozpočtového výhledu nebo zvýšení či 
snížení velikosti rozpočtu o méně než 20 % 
původního rozpočtu, pokud tyto změny 
nemají podstatný vliv na cíle původního 
akčního programu nebo opatření. V 
takovém případě se akční programy a 
opatření a jejich nepodstatné změny sdělují 
Evropskému parlamentu a Radě ve lhůtě 
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jednoho měsíce od jejich přijetí. dvou týdnů od jejich přijetí.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla oplatit maximální flexibilitu tím, že použití tohoto odstavce neprodleně 
oznámí spolutvůrcům právních předpisů (aby mohli, mimo jiné, informovaně komunikovat se 
svými volebními obvody). 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V řádně odůvodněných a naléhavých 
situacích, jako jsou krize, pokrizové období 
a nestabilní situace nebo ohrožení 
demokracie, právního státu, lidských práv 
nebo základních svobod, může Komise 
přijmout okamžitě použitelné prováděcí 
akty, včetně pozměňovacích návrhů 
stávajících akčních programů a opatření v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 4.

3. V řádně odůvodněných a naléhavých 
situacích, jako jsou vojenské, 
institucionální či humanitární krize nebo 
ohrožení demokracie, právního státu, 
lidských práv nebo základních svobod, 
může Komise přijmout okamžitě 
použitelné prováděcí akty, včetně 
pozměňovacích návrhů stávajících akčních 
programů a opatření v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 4. Do 24 hodin po 
přijetí prováděcího aktu Komise sdělí 
Evropskému parlamentu své rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. U projektů citlivých z hlediska životního 
prostředí, zejména v případě významné 
nové infrastruktury, se na úrovni projektu 
provede vhodné prověření z hlediska 
životního prostředí, včetně dopadů na 
změnu klimatu a biologickou rozmanitost a 
případně se posoudí vliv na životní 
prostředí (EIA). Strategické posuzování 
vlivů na životní prostředí se případně 
použije při provádění odvětvových 
programů. Zajistí se zapojení zúčastněných 
osob do hodnocení a posuzování vlivů na 
životní prostředí a přístup veřejnosti k 
výsledkům.

4. U projektů citlivých z hlediska životního 
prostředí, zejména v případě nové 
infrastruktury, se na úrovni projektu 
provede vhodné prověření z hlediska 
životního prostředí, včetně dopadů na 
změnu klimatu a biologickou rozmanitost a 
případně se posoudí vliv na životní 
prostředí (EIA). Strategické posuzování 
vlivů na životní prostředí se případně 
použije při provádění odvětvových 
programů. Zajistí se zapojení zúčastněných 
osob do hodnocení a posuzování vlivů na 
životní prostředí a přístup veřejnosti k 
výsledkům. Posouzení dopadů rozvoje je 
rovněž nutné provést na úrovni 
jednotlivých projektů, čím se zajistí 
účinné začlenění soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje a zásad účinnosti 
podpory do návrhů i do výběru projektů.

Or. en

Odůvodnění

1. Slovo „významné“ by se mělo odstranit, neboť v rámci nařízení umožňuje určitý stupeň 
libovůle.

2. Čl. 208 SFEU Unii zavazuje k tomu, aby přihlížela k cílům rozvojové spolupráce při 
provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Financování Unie může pokrýt výdaje 
na provádění nástrojů a na dosažení jejich 

1. Financování Unie může pokrýt výdaje 
na provádění nástrojů a na dosažení jejich 
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cílů, včetně správní podpory spojené s 
přípravou, návaznými, monitorovacími, 
auditorskými a hodnotícími činnostmi 
přímo nezbytnými pro provádění, jakož i 
výdaje na správní podporu potřebnou k 
řízení operací financovaných v rámci 
nástrojů v delegacích Unie.

cílů; to se týká správní podpory spojené s 
přípravou, návaznými, monitorovacími, 
auditorskými a hodnotícími činnostmi 
přímo nezbytnými pro provádění, jakož i 
výdajů na správní podporu potřebnou k 
řízení operací financovaných v rámci 
nástrojů v delegacích Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné dát Komisi nezbytnou flexibilitu, aby mohla přizpůsobovat provádění podle měnících 
se okolností, avšak současně je třeba předejít tomu, aby její pravomoci závisely zcela na její 
vůli. Z toho důvodu by měly být v co největší míře vypuštěny výrazy jako „mimo jiné“, 
„včetně“ atd.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Za předpokladu, že činnosti uvedené v 
bodech a), b) a c) se vztahují k obecným
cílům použitelného nástroje prováděného 
prostřednictvím dané činnosti, může 
financování Unií zahrnovat:

2. Za předpokladu, že činnosti uvedené v 
bodech a), b) a c) se vztahují ke 
konkrétním cílům použitelného nástroje 
prováděného prostřednictvím dané 
činnosti, může financování Unií zahrnovat:

Or. en

Odůvodnění
Má-li se zajistit, že prostředky budou v co největší míře používány k dosažení konkrétních cílů 
každého nástroje, je nutné omezit počet „vedlejších“ činností, na něž jsou v rámci každého 
nástroje uvolňovány finanční prostředky. K tomu pomůže omezení jejich způsobilosti na 
podporu konkrétních cílů daného nástroje.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpůrná opatření mohou být vypouští se
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financována mimo působnost 
orientačních programových dokumentů. 
V případě potřeby přijme Komise 
podpůrná opatření v souladu s poradním 
postupem podle čl. 15 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by Komisi svěřilo příliš mnoho pravomocí jednat dle vlastního uvážení a 
vyprázdnilo by všechna pravidla a požadavky pro finanční podporu.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční pomoc Unie může být 
poskytnuta mimo jiné prostřednictvím 
následujících typů financování uvedených 
ve finančním nařízení:

1. Finanční pomoc Unie může být 
poskytnuta prostřednictvím následujících 
typů financování uvedených ve finančním 
nařízení:

Or. en

Odůvodnění

Je nutné dát Komisi nezbytnou flexibilitu, aby mohla přizpůsobovat provádění podle měnících 
se okolností, avšak současně je třeba předejít tomu, aby její pravomoci závisely zcela na její 
vůli. Z toho důvodu by měly být v co největší míře vypuštěny výrazy jako „mimo jiné“, 
„včetně“ atd.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příspěvků na svěřenecké fondy zřízené 
Komisí;

d) příspěvků na svěřenecké fondy zřízené 
Komisí, za předpokladu, že příspěvky 
v rámci jednoho nástroje budou použity 
výlučně na dosažení cílů tohoto nástroje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční pomoc Unie může být rovněž 
poskytnuta v souladu s ustanoveními 
finančního nařízení, a to formou příspěvků 
do mezinárodních, regionálních a 
vnitrostátních fondů, například těch, které 
byly založeny nebo jsou řízeny Evropskou 
investiční bankou, mezinárodními 
organizacemi, členskými státy nebo 
partnerskými zeměmi a regiony, aby 
přilákaly ke společnému financování více 
dárců, nebo do fondů zřízených jedním 
nebo více dárci za účelem společného 
provádění projektů.

Finanční pomoc Unie může být rovněž 
poskytnuta v souladu s ustanoveními 
finančního nařízení, a to formou příspěvků 
do mezinárodních, regionálních a 
vnitrostátních fondů, například těch, které 
byly založeny nebo jsou řízeny Evropskou 
investiční bankou, mezinárodními 
organizacemi, členskými státy nebo 
partnerskými zeměmi a regiony, aby 
přilákaly ke společnému financování více 
dárců, nebo do fondů zřízených jedním 
nebo více dárci za účelem společného 
provádění projektů. Účast mezinárodních 
finančních institucí, které nepochází 
z EU, na finančních investičních 
nástrojích EU, jako jsou slučovací 
mechanismy, musí být podmíněna tím, že 
tyto instituce přijmou politiky a normy EU 
a otevřou finančním institucím EU 
přístup ke svému kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční pomoc ve formě rozpočtové 
podpory, jak je stanovena v písm. c) výše, 
a v souladu s článkem [...] finančního 
nařízení, bude přidělena pouze a) na 
základě měřitelných cílů a ukazatelů 
výkonnosti, b) je-li řízení veřejných výdajů 
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dané partnerské země dostatečně 
transparentní, spolehlivé a efektivní, a c) 
pokud byly přijaty řádně formulované 
odvětvové nebo makroekonomické politiky 
kladně hodnocené ze strany hlavních 
dárců, včetně, pokud je to vhodné, 
mezinárodních finančních institucí. Před 
schválením jakéhokoli rozhodnutí o 
financování bude Komise usilovat o to, 
aby od vlády partnerských zemí získala 
záruky, že tato vláda bude prosazovat a 
podporovat snahy o rozvoj vnitrostátních 
kapacit parlamentní kontroly a auditu, 
včetně přístupu veřejnosti k informacím, 
nebo to umožní Unii.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení: „…je-li řízení veřejných výdajů…“ je již obsaženo v nynějším nástroji pro 
rozvojovou spolupráci (čl. 25) a v současném Evropském nástroji sousedství a partnerství, a 
mělo by tudíž být zahrnuto do části o rozpočtové podpoře jako podmínka, jako tomu je u 
těchto současných nástrojů. Ustanovení rovněž odpovídá odstavci 14 závěrů Rady 
zahraničních věcí ze dne 14. května s názvem „Budoucí přístup k rozpočtové podpoře EU 
poskytované třetím zemím“ a objevuje se rovněž v návrhu zprávy výboru BUDG o revizi 
finančního nařízení, avšak nikoli ve stávajícím finančním nařízení. Z toho důvodu je třeba jej 
zařadit.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytnutí finanční pomoci Unie 
prostřednictvím veškerých druhů 
financování uvedených v odstavci 1 je 
podmíněno závazkem přijímajících stran 
plnit požadavky, které zajistí viditelnost 
pomoci Evropské unie. Komise v úzké 
spolupráci s příjemci tyto minimální a 
přiměřené požadavky stanoví a bude 
sledovat jejich dodržování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Druhy financování uvedené v odstavci 1 
a v čl. 6 odst. 1 a způsoby provádění 
uvedené v odstavci 3 jsou vybírány na 
základě jejich schopnosti dosáhnout 
specifických cílů akcí, přičemž se mimo 
jiné zohledňují náklady na kontroly, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nesouladu. Co se týče grantů, je třeba 
zvážit použití paušálních částek, paušálních 
sazeb a stupnice jednotkových nákladů.

4. Druhy financování uvedené v odstavci 1 
a v čl. 6 odst. 1 a způsoby provádění 
uvedené v odstavci 3 jsou vybírány na 
základě jejich schopnosti dosáhnout 
specifických cílů akcí, přičemž se 
zohledňují náklady na kontroly, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nesouladu. Co se týče grantů, je třeba 
zvážit použití paušálních částek, paušálních 
sazeb a stupnice jednotkových nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné dát Komisi nezbytnou flexibilitu, aby mohla přizpůsobovat provádění podle měnících 
se okolností, avšak současně je třeba předejít tomu, aby její pravomoci závisely zcela na její 
vůli. Z toho důvodu by měly být v co největší míře vypuštěny výrazy jako „mimo jiné“, 
„včetně“ atd.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití druhů financování uvedených 
v odstavci 1 nebo čl. 6 odst. 1 může mít 
spolupráce mezi Unií a jejími partnery 
mimo jiné formu,

6. Při použití druhů financování uvedených 
v odstavci 1 nebo čl. 6 odst. 1 může mít 
spolupráce mezi Unií a jejími partnery 
formu 

Or. en

Odůvodnění

Je nutné dát Komisi nezbytnou flexibilitu, aby mohla přizpůsobovat provádění podle měnících 
se okolností, avšak současně je třeba předejít tomu, aby její pravomoci závisely zcela na její 
vůli. Z toho důvodu by měly být v co největší míře vypuštěny výrazy jako „mimo jiné“, 
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„včetně“ atd.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Všechny dodávky a zboží zakoupené na 
základě veřejné zakázky, nebo v souladu s 
dohodou o grantu, které jsou financovány 
podle tohoto nařízení, musí pocházet ze 
způsobilé země. Mohou však pocházet z 
jakékoliv jiné země, pokud je povoleno 
použití soutěžního vyjednávacího řízení. 
Pro účely tohoto nařízení je pojem „původ“ 
vymezen v příslušných právních 
předpisech Unie o pravidlech původu pro 
celní účely.

4. Všechny dodávky a zboží, včetně zboží, 
práce a služeb, na něž se vztahuje Kodex 
chování při zadávání veřejných zakázek 
OECD-DAC, zakoupené na základě 
veřejné zakázky, nebo v souladu s dohodou 
o grantu, které jsou financovány podle 
tohoto nařízení, musí pocházet ze 
způsobilé země. Použití vnitrostátních 
systémů zadávání zakázek by nemělo být 
standardní volbou, je-li země zahrnutá na 
seznamu DAC příjemců oficiální 
rozvojové pomoci OECD současně 
příjemcem tohoto grantu. Mohou však 
pocházet z jakékoliv jiné země, pokud je 
povoleno použití soutěžního vyjednávacího 
řízení. Pro účely tohoto nařízení je pojem 
„původ“ vymezen v příslušných právních 
předpisech Unie o pravidlech původu pro 
celní účely.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o sblížení pravidel pro zadávání zakázek a uzavírání smluv s doporučením OECD-
DAC pro uvolnění oficiální rozvojové pomoci nejméně rozvinutým zemím a silně zadluženým 
chudým zemím v letech 2001 a 2008.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě, že finanční nařízení umožní 
výběr dodavatele dle vlastního uvážení, 
dává se přednost, je-li to možné, místním a 

6. V případě, že finanční nařízení umožní 
výběr dodavatele dle vlastního uvážení, 
dává se přednost místním a regionálním 
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regionálním dodavatelům. dodavatelům.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o sblížení pravidel pro zadávání zakázek a uzavírání smluv s doporučením OECD-
DAC pro uvolnění oficiální rozvojové pomoci nejméně rozvinutým zemím a silně zadluženým 
chudým zemím v letech 2001 a 2008.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Odchylně od všech ostatních pravidel 
může být způsobilost vymezená v této 
hlavě omezena s ohledem na státní 
příslušnost, umístění nebo povahu 
žadatelů, vyžaduje-li to charakter a cíle 
akce a je-li to nutné pro její účinné 
provádění. Tato omezení se mohou 
vztahovat zejména na účast na zadávacích 
řízeních v případě činností v rámci 
přeshraniční spolupráce.

7. Ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech může být způsobilost vymezená 
v této hlavě omezena s ohledem na státní 
příslušnost, umístění nebo povahu 
žadatelů, vyžaduje-li to specifický
charakter a cíle akce a je-li to nutné pro její 
účinné provádění.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o sblížení pravidel pro zadávání zakázek a uzavírání smluv s doporučením OECD-
DAC pro uvolnění oficiální rozvojové pomoci nejméně rozvinutým zemím a silně zadluženým 
chudým zemím v letech 2001 a 2008.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí mendment

c) rozvojových zemí a území, jak jsou 
definovány Výborem pro rozvojovou 
pomoc Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (dále jen 

c) rozvojových zemí a území zahrnutých 
na seznam DAC příjemců oficiální 
rozvojové pomoci vydaný Výborem pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro 



PE489.521v01-00 28/35 PA\902163CS.doc

CS

„OECDDAC“), které nejsou členy skupiny 
G-20, a zámořských zemí a území, na které 
se vztahuje rozhodnutí Rady [2001/822/ES 
ze dne 27. listopadu 2001];

hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen 
„OECDDAC“) a zámořských zemí a 
území, na které se vztahuje rozhodnutí 
Rady [2001/822/ES ze dne 27. listopadu 
2001];

Or. en

Odůvodnění

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global
Partnership for Development".

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rozvojových zemí, jak jsou definovány 
OECD-DAC, které jsou členy skupiny 
zemí G-20, a dalších zemí a území, pokud 
jsou příjemci akce financované Unií v 
rámci nástrojů podle tohoto článku;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".
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Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) členského státu OECD-DAC v případě 
smluv prováděných v nejméně rozvinuté 
zemi, jak ji definuje OECD-DAC.

f) členského státu OECD v případě smluv 
prováděných v nejméně rozvinuté zemi 
nebo silně zadlužené chudé zemi, jsou-li 
zahrnuty na seznamu DAC příjemců 
oficiální rozvojové pomoci zveřejněném 
výborem OECD-DAC.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení pravidel pro zadávání zakázek a uzavírání smluv do souladu s doporučením Výboru 
pro rozvojovou pomoc pro poskytování oficiální rozvojové pomoci nejméně rozvinutým a silně 
zadluženým chudým zemím z roku 2001 a 2008: má-li toto ustanovení být v souladu 
s doporučením, musí se týkat členských států OECD (nikoli OECD-DAC), neboť definice 
poskytování pomoci OECD-DAC zahrnuje způsobilost všech členů OECD (nikoli pouze členů 
DAC, přičemž ne všichni členové OECD jsou členy DAC). Má -li toto ustanovení být v 
souladu s doporučením, mělo by se rovněž vztahovat na smlouvy prováděné v silně zadlužené 
chudé zemi.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemí, které mají tradiční hospodářské, 
obchodní nebo zeměpisné vazby se 
sousedními přijímacími zeměmi; nebo

a) zemí, které mají tradiční hospodářské, 
obchodní nebo zeměpisné vazby se 
sousedními přijímacími zeměmi nebo 
regiony; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí pravidelnou kontrolu a 
přezkum svých akcí a vyhodnocuje 
výsledky provádění odvětvových politik a 
akcí a účinnost programování, případně 
pomocí nezávislých vnějších hodnocení, 
aby se přesvědčila, zda jsou plněny 
vytyčené cíle, a mohla navrhnout 
doporučení pro zlepšení dalších operací.

1. Komise provádí pravidelnou kontrolu a 
přezkum svých akcí a vyhodnocuje 
výsledky provádění odvětvových politik a 
akcí a účinnost programování, případně 
pomocí nezávislých vnějších hodnocení, 
aby se přesvědčila, zda jsou plněny 
vytyčené cíle, a mohla navrhnout 
doporučení pro zlepšení dalších operací. 
Tato hodnocení se provádí na základě 
předem určených, jasných, 
transparentních a měřitelných ukazatelů.
Řádně zohledňují návrhy Evropského 
parlamentu a Rady na nezávislá vnější 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Věta: „Řádně zohledňují návrhy...“ je již součástí nynějšího znění nástroje pro rozvojovou 
spolupráci (článek 33: „Hodnocení“).

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zasílá své hodnotící zprávy pro 
informaci Evropskému parlamentu a Radě. 
Členské státy mohou požádat o projednání 
konkrétních hodnocení ve výborech 
uvedených v čl. 15. Výsledky se použijí 
jako zpětná vazba pro sestavování 
programů a přidělování zdrojů.

2. Komise zasílá své hodnotící zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě. Evropský 
parlament a členské státy mohou požádat 
o projednání konkrétních hodnocení ve 
výborech uvedených v čl. 15. Výsledky se 
použijí jako zpětná vazba pro sestavování 
programů a přidělování zdrojů.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský parlament sice není členem řídících výborů, měl by však být oprávněn vrátit jim 
hodnocení zpět. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zapojí ve vhodném rozsahu 
všechny příslušné zúčastněné strany do 
fáze hodnocení pomoci poskytnuté Unií 
podle tohoto nařízení.

3. Do fáze hodnocení pomoci poskytnuté 
Unií podle tohoto nařízení zapojí Komise 
všechny příslušné zúčastněné strany, 
včetně nestátních subjektů a místních 
orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Zařazení nestátních subjektů a místních orgánů již bylo dohodnuto v nynějším znění nástroje 
pro rozvojovou spolupráci (článek 33: „Hodnocení“).

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dvouletá zpráva obsahuje informace o 
opatřeních financovaných v předešlém 
roce, o výsledcích kontroly a hodnocení, o 
zapojení příslušných partnerů a o 
provádění rozpočtových závazků a
prostředků na platby. Posoudí se v ní
výsledky finanční pomoci Unie, pokud 
možno za použití konkrétních a 
měřitelných ukazatelů její úlohy při 
dosahování cílů tohoto nařízení.

2. Dvouletá zpráva obsahuje informace o 
opatřeních financovaných v předešlém 
roce, o výsledcích kontroly a hodnocení, o 
zapojení všech příslušných partnerů a o 
provádění rozpočtových závazků a 
prostředků na platby. S cílem dosáhnout 
cílů každého nástroje se v ní posoudí 
doplňkovost a součinnost jednotlivých 
nástrojů financovaných v rámci rozpočtu 
EU a na základě předem určených, 
jasných, transparentních a měřitelných 
ukazatelů se vyhodnotí výsledky finanční 
pomoci Unie. U nástroje pro rozvojovou 
spolupráci a u všech činností souvisejících 
se změnou klimatu musí zpráva rovněž 
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jednoznačně dokázat pákový efekt 
finančních prostředků poskytnutých ze 
soukromého sektoru, jejich podíl na 
vymýcení chudoby a dodržení zásad 
účinnosti podpory, nebo, u finančních 
prostředků určených na opatření v oblasti 
klimatu, přizpůsobení se prioritním 
oblastem a závazkům Rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Article 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky přidělené v rámci 
nástrojů jsou předmětem každoročního 
systému sledování založeného na 
metodologii OECD („Ukazatelé z Ria“), 
který je začleněn do stávající metodologie 
řízení výkonnosti programů EU, aby bylo 
možné vyčíslit výdaje vztahující se 
k opatřením v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti na úrovni akčních 
programů, individuálních a zvláštních 
opatření uvedených v čl. 2 odst. 1 a 
zanesených do hodnocení a dvouletých 
zpráv. Odhad celkových ročních výdajů na 
opatření v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti bude proveden na 
základě přijatých orientačních 
programových dokumentů.

Finanční prostředky přidělené v rámci 
nástrojů jsou předmětem každoročního 
systému sledování založeného na 
metodologii OECD („Ukazatelé z Ria“), 
který je začleněn do stávající metodologie 
řízení výkonnosti programů EU, aby bylo 
možné vyčíslit výdaje vztahující se 
k opatřením v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti na úrovni akčních 
programů, individuálních a zvláštních 
opatření uvedených v čl. 2 odst. 1 a 
zanesených do hodnocení a dvouletých 
zpráv. Odhad celkových ročních výdajů na 
opatření v oblasti změny klimatu a 
biologické rozmanitosti, stejně jako 
samostatný výpočet výše finančních 
prostředků, které dosud byly poskytnuty a 
ještě mají být poskytnuty rozvojovým 
zemím na zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně v souladu 
s mezinárodními závazky unie, bude 
proveden na základě přijatých 
strategických programových dokumentů.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné mít k dispozici podrobné údaje o finančních prostředcích určených na opatření v 
oblasti změny klimatu, aby spolutvůrci právních předpisů mohli zkontrolovat závazek EU 
poskytnout „nové a další zdroje“ na přizpůsobení se změně klimatu a na její zmírnění v 
rozvojových zemích učiněný v roce 2009 na konferenci o změně klimatu v Kodani (COP 15).

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jednání výboru se u otázek týkajících 
se Evropské investiční banky účastní její 
pozorovatel.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je součástí většiny současných finančních nástrojů.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijaté rozhodnutí zůstává v platnosti po 
dobu trvání přijatého nebo pozměněného 
dokumentu, akčního programu nebo 
opatření.

Přijaté rozhodnutí zůstává v platnosti po 
dobu, která bude stanovena v přijatém
nebo pozměněném dokumentu, akčním
programu nebo opatření, avšak nepřesáhne 
šest měsíců od jeho přijetí.

Or. en

Odůvodnění

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including Pozměňovací návrhs to existing action programmes and 
measures" in cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an 
exception which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall 
apply immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for 
a period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this 
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period to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) 
would amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the 
European Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of 
exercising scrutiny over it.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Článek 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum a hodnocení nástrojů Přezkum v polovině období a hodnocení 
nástrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do 31. prosince 2017 
vypracuje Komise zprávu o plnění cílů 
každého z nástrojů prostřednictvím 
ukazatelů výsledků a dopadů, kterými se 
měří účinnost využívání zdrojů a evropská 
přidaná hodnota nástrojů s cílem 
rozhodnout o obnovení, úpravě či 
pozastavení určitých druhů činností 
prováděných v rámci těchto nástrojů. 
Zpráva se navíc zaměří na možnosti 
zjednodušení, na vnitřní a vnější 
soudržnost, na trvající význam všech cílů, 
jakož i na to, jak opatření přispívají 
k dosažení priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Zpráva zohlední 
veškerá zjištění a závěry o dlouhodobém 
dopadu nástrojů.

1. Nejpozději do 31. března 2017 Komise 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o posouzení provádění každého 
nástroje a tohoto nařízení v prvních třech 
letech a o plnění cílů prostřednictvím 
ukazatelů výsledků a dopadů, kterými se 
měří účinnost využívání zdrojů a přidaná 
hodnota nástrojů s cílem rozhodnout o 
obnovení, úpravě či pozastavení určitých 
druhů činností prováděných v rámci těchto 
nástrojů. Zpráva se navíc zaměří na 
možnosti zjednodušení, na vnitřní a vnější 
soudržnost, včetně soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje ,a na trvající významnost
všech cílů. Zpráva zohlední veškerá 
zjištění a závěry o dlouhodobém dopadu 
nástrojů.

Or. en
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Odůvodnění
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 17 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Použije se od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést datum skončení platnosti nových předpisů. Mělo by být shodné s dobou trvání 
nového víceletého finančního rámce.


