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Pozměňovací návrh 30
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jelikož nařízení Rady (ES) 
č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (NPP), pozbude dne 
31. prosince 2013 platnosti, je nutno v 
zájmu vyšší účinnosti vnější činnosti Unie 
zachovat na období 2014–2020 rámec pro 
plánování a poskytování vnější pomoci. 
Politika Unie v oblasti rozšíření by měla 
být i nadále podporována zvláštním 
finančním nástrojem. Je proto třeba 
nástroj předvstupní pomoci (NPP) 
prodloužit.

(2) Jelikož nařízení Rady (ES) 
č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (NPP), pozbude dne 
31. prosince 2013 platnosti, je nutno v 
zájmu vyšší účinnosti vnější činnosti Unie 
zachovat na období 2014–2020 rámec pro 
plánování a poskytování vnější pomoci. Je 
proto třeba nástroj předvstupní pomoci 
(NPP) prodloužit.

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jelikož nařízení Rady (ES) 
č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (NPP), pozbude dne 
31. prosince 2013 platnosti, je nutno v 
zájmu vyšší účinnosti vnější činnosti Unie 
zachovat na období 2014–2020 rámec pro 
plánování a poskytování vnější pomoci. 
Politika Unie v oblasti rozšíření by měla 
být i nadále podporována zvláštním 
finančním nástrojem. Je proto třeba nástroj 
předvstupní pomoci (NPP) prodloužit.

(2) Jelikož nařízení Rady (ES) 
č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, 
kterým se zřizuje nástroj předvstupní 
pomoci (NPP), pozbude dne 
31. prosince 2013 platnosti, je nutno v 
zájmu vyšší účinnosti vnější činnosti Unie 
zachovat na období 2014–2020 rámec pro 
plánování a poskytování vnější pomoci. 
Přitom by se však měla zohledňovat 
aktuální finanční situace Unie 
nacházející se pod tlakem finanční krize a 
krize eura. Politika Unie v oblasti rozšíření 
by měla být i nadále podporována 
zvláštním a úsporným finančním 
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nástrojem. Je proto třeba nástroj 
předvstupní pomoci (NPP) prodloužit.

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropský stát, který požádal o 
přistoupení k Unii, se může členem stát 
pouze tehdy, pokud bylo potvrzeno, že 
splňuje kritéria členství schválená na 
zasedání Evropské rady v Kodani 
v červnu 1993, a za předpokladu, že 
přistoupení nepřesáhne schopnost Unie 
integrovat nového člena. Tato kritéria se 
týkají stability institucí zaručujících 
demokracii, právní stát, dodržování 
lidských práv a respektování a ochranu 
menšin, dostatečného rozvoje ekonomiky, 
jež bude s to odolávat konkurenčním 
tlakům na vnitřním trhu, a schopnosti 
převzít nejen práva, nýbrž rovněž 
povinnosti podle Smluv.

(4) Evropský stát, který požádal o 
přistoupení k Unii, se může členem stát 
pouze tehdy, pokud bylo prokázáno, že 
splňuje kritéria členství schválená na 
zasedání Evropské rady v Kodani 
v červnu 1993, a za předpokladu, že 
přistoupení nepřesáhne schopnost Unie 
integrovat nového člena. Tato kritéria se 
týkají stability institucí zaručujících 
demokracii, právní stát, dodržování 
lidských práv a respektování a ochranu 
menšin, dostatečného rozvoje ekonomiky, 
jež bude s to odolávat konkurenčním 
tlakům na vnitřním trhu, a schopnosti 
převzít nejen práva, nýbrž rovněž 
povinnosti podle Smluv.

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropský stát, který požádal o 
přistoupení k Unii, se může členem stát 
pouze tehdy, pokud bylo potvrzeno, že 
splňuje kritéria členství schválená na 

(4) Evropský stát, který požádal o 
přistoupení k Unii, se může členem stát 
pouze tehdy, pokud bylo potvrzeno, že 
splňuje kritéria členství schválená na 
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zasedání Evropské rady v Kodani 
v červnu 1993, a za předpokladu, že 
přistoupení nepřesáhne schopnost Unie 
integrovat nového člena. Tato kritéria se 
týkají stability institucí zaručujících 
demokracii, právní stát, dodržování 
lidských práv a respektování a ochranu 
menšin, dostatečného rozvoje ekonomiky, 
jež bude s to odolávat konkurenčním 
tlakům na vnitřním trhu, a schopnosti 
převzít nejen práva, nýbrž rovněž 
povinnosti podle Smluv.

zasedání Evropské rady v Kodani 
v červnu 1993, a za předpokladu, že 
přistoupení nepřesáhne schopnost Unie 
integrovat nového člena. Tato kritéria se 
týkají stability institucí zaručujících 
demokracii, právní stát, dodržování 
lidských práv a zákazu diskriminace a 
respektování a ochranu menšin a 
zranitelných skupin, dostatečného rozvoje 
ekonomiky, jež bude s to odolávat 
konkurenčním tlakům na vnitřním trhu, a 
schopnosti převzít nejen práva, nýbrž 
rovněž povinnosti podle Smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropská rada udělila status 
kandidátské země Islandu, Černé Hoře, 
Bývalé jugoslávské republice Makedonii a 
Turecku. Potvrdila evropskou perspektivu 
Albánie, Bosny a Hercegoviny a rovněž 
Kosova, jež jsou považovány za 
potenciální kandidátské země.

(6) Evropská rada udělila status 
kandidátské země Islandu, Černé Hoře, 
Bývalé jugoslávské republice Makedonii a 
Turecku.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Jelko Kacin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropská rada udělila status 
kandidátské země Islandu, Černé Hoře, 

(6) Evropská rada udělila status 
kandidátské země Islandu, Černé Hoře, 
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Bývalé jugoslávské republice Makedonii a
Turecku. Potvrdila evropskou perspektivu 
Albánie, Bosny a Hercegoviny a rovněž 
Kosova, jež jsou považovány za 
potenciální kandidátské země.

Bývalé jugoslávské republice Makedonii,
Turecku a Srbsku. Potvrdila evropskou 
perspektivu Albánie, Bosny a Hercegoviny 
a rovněž Kosova, jež jsou považovány za 
potenciální kandidátské země.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Finanční pomoc podle tohoto nařízení 
by měla být poskytována jak kandidátským 
zemím, tak potenciálním kandidátským 
zemím (dále jen „přijímající země“)
uvedeným v příloze tohoto nařízení bez 
ohledu na jejich status.

(7) Finanční pomoc podle tohoto nařízení 
by měla být poskytována kandidátským 
zemím uvedeným v příloze tohoto nařízení. 
Finanční pomoc by měla být rozdělována 
podle zásady „více za více“ a „méně za 
méně“.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Finanční pomoc podle tohoto nařízení 
by měla být poskytována jak kandidátským 
zemím, tak potenciálním kandidátským 
zemím (dále jen „přijímající země“) 
uvedeným v příloze tohoto nařízení bez 
ohledu na jejich status.

(7) Finanční pomoc podle tohoto nařízení 
může být poskytována jak kandidátským 
zemím, tak potenciálním kandidátským 
zemím (dále jen „přijímající země“) 
uvedeným v příloze tohoto nařízení bez 
ohledu na jejich status.

Or. it
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Pozměňovací návrh 38
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pomoc podle tohoto nařízení by měla 
být poskytována v souladu s rámcem 
politiky rozšíření, který Unie stanoví pro 
každou přijímající zemi a který se zohlední 
v každoročním balíčku Komise týkajícím 
se rozšíření, jenž zahrnuje zprávy 
o pokroku a strategie rozšiřování, v 
dohodách o stabilizaci a přidružení a v 
evropských nebo přístupových 
partnerstvích. Pomoc by se měla zaměřit 
především na omezený počet oblastí 
politiky, jež přijímajícím zemím pomohou 
posílit demokratické instituce a právní stát, 
reformovat soudnictví a veřejnou správu, 
dodržovat základní práva a prosazovat 
rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. 
Měla by zlepšit rovněž jejich hospodářský 
a sociální rozvoj, který je základem 
programu inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění v souladu se 
strategií Evropa 2020, a zajistit postupný 
soulad s kodaňskými kritérii. Provázanost 
mezi finanční pomocí a celkovým 
pokrokem dosaženým při naplňování 
předvstupní strategie by měla být posílena.

(8) Pomoc podle tohoto nařízení by měla 
být poskytována v souladu s rámcem 
politiky rozšíření, který Unie stanoví pro 
každou přijímající zemi a který se zohlední 
v každoročním balíčku Komise týkajícím 
se rozšíření, jenž zahrnuje zprávy 
o pokroku a strategie rozšiřování, v 
dohodách o stabilizaci a přidružení a v 
evropských nebo přístupových 
partnerstvích. Pomoc by se měla zaměřit 
především na omezený počet oblastí 
politiky, jež přijímajícím zemím pomohou 
posílit demokratické instituce a právní stát, 
reformovat soudnictví a veřejnou správu, 
dodržovat základní práva a bojovat proti 
nelegálnímu přistěhovalectví do EU. Měla 
by zlepšit rovněž jejich hospodářský a 
sociální rozvoj, který je základem 
programu inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění v souladu se 
strategií Evropa 2020, a zajistit postupný 
soulad s kodaňskými kritérii. Provázanost 
mezi finanční pomocí a celkovým 
pokrokem dosaženým při naplňování 
předvstupní strategie by měla být posílena. 
V případě přetrvávajících problémů s 
prováděním předvstupní strategie, 
především s ohledem na základní hodnoty 
Unie, musí být pomoc nově strukturována.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pomoc podle tohoto nařízení by měla 
být poskytována v souladu s rámcem 
politiky rozšíření, který Unie stanoví pro 
každou přijímající zemi a který se zohlední 
v každoročním balíčku Komise týkajícím 
se rozšíření, jenž zahrnuje zprávy 
o pokroku a strategie rozšiřování, v 
dohodách o stabilizaci a přidružení a v 
evropských nebo přístupových 
partnerstvích. Pomoc by se měla zaměřit 
především na omezený počet oblastí 
politiky, jež přijímajícím zemím pomohou 
posílit demokratické instituce a právní stát, 
reformovat soudnictví a veřejnou správu, 
dodržovat základní práva a prosazovat 
rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. 
Měla by zlepšit rovněž jejich hospodářský 
a sociální rozvoj, který je základem 
programu inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění v souladu se 
strategií Evropa 2020, a zajistit postupný 
soulad s kodaňskými kritérii. Provázanost 
mezi finanční pomocí a celkovým 
pokrokem dosaženým při naplňování 
předvstupní strategie by měla být posílena.

(8) Pomoc podle tohoto nařízení by měla 
být poskytována v souladu s rámcem 
politiky rozšíření, který Unie stanoví pro 
každou přijímající zemi a který se zohlední 
v každoročním balíčku Komise týkajícím 
se rozšíření, jenž zahrnuje zprávy 
o pokroku a strategie rozšiřování, v 
dohodách o stabilizaci a přidružení a v 
evropských nebo přístupových 
partnerstvích. Pomoc by se měla zaměřit 
především na omezený počet oblastí 
politiky, jež přijímajícím zemím pomohou 
posílit demokratické instituce a právní stát, 
reformovat soudnictví a veřejnou správu, 
dodržovat základní práva a prosazovat 
rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace a 
provádět evropský rámec pro sociální a 
územní soudržnost. Měla by zlepšit rovněž 
jejich hospodářský a sociální rozvoj, který 
je základem programu inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění v souladu se strategií 
Evropa 2020, a zajistit postupný soulad s 
kodaňskými kritérii. Provázanost mezi 
finanční pomocí a celkovým pokrokem 
dosaženým při naplňování předvstupní 
strategie by měla být posílena.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Kandidátské země a potenciální 
kandidátské země musí být lépe připraveny 
na vypořádání se s globálními problémy, 
jako je udržitelný rozvoj a změna klimatu, 
a zajistit soulad s úsilím Unie při řešení 

(9) Kandidátské země musí být lépe 
připraveny na vypořádání se s globálními 
problémy, jako je udržitelný rozvoj, a 
zajistit soulad s úsilím Unie při řešení 
těchto záležitostí.
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těchto záležitostí. Pomoc Unie podle 
tohoto nařízení by měla přispět rovněž k 
cíli, jenž spočívá ve zvýšení části rozpočtu 
Unie související s oblastí klimatu nejméně 
o 20 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Kandidátské země a potenciální 
kandidátské země musí být lépe připraveny 
na vypořádání se s globálními problémy,
jako je udržitelný rozvoj a změna klimatu, 
a zajistit soulad s úsilím Unie při řešení 
těchto záležitostí. Pomoc Unie podle 
tohoto nařízení by měla přispět rovněž k 
cíli, jenž spočívá ve zvýšení části rozpočtu 
Unie související s oblastí klimatu nejméně 
o 20 %.

(9) Kandidátské země a potenciální 
kandidátské země musí být lépe připraveny 
na vypořádání se s globálními problémy, 
jako je udržitelný rozvoj a změna klimatu, 
a zajistit soulad s úsilím Unie při řešení 
těchto záležitostí. Je třeba investovat do 
lidských zdrojů s cílem zajistit nové 
dovednosti a kvalifikace. Pomoc Unie 
podle tohoto nařízení by měla přispět 
rovněž k cíli, jenž spočívá ve zvýšení části 
rozpočtu Unie související s oblastí klimatu 
nejméně o 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Kandidátské země a potenciální 
kandidátské země musí být lépe připraveny 
na vypořádání se s globálními problémy, 
jako je udržitelný rozvoj a změna klimatu, 
a zajistit soulad s úsilím Unie při řešení 

(9) Kandidátské země a potenciální 
kandidátské země musí být lépe připraveny 
na vypořádání se s globálními problémy, 
jako je udržitelný rozvoj, změna klimatu a 
přistěhovalectví, a zajistit soulad s úsilím 
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těchto záležitostí. Pomoc Unie podle 
tohoto nařízení by měla přispět rovněž k 
cíli, jenž spočívá ve zvýšení části rozpočtu 
Unie související s oblastí klimatu nejméně 
o 20 %.

Unie při řešení těchto záležitostí. Pomoc 
Unie podle tohoto nařízení by měla přispět 
rovněž k cíli, jenž spočívá ve zvýšení části 
rozpočtu Unie související s oblastí klimatu 
nejméně o 20 %.

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, soudržnost a doplňkovost 
své pomoci, zejména prostřednictvím 
pravidelných konzultací a častých výměn 
informací v průběhu různých fází cyklu 
pomoci.

(10) Komise a členské státy by měly 
zajistit soulad, soudržnost a doplňkovost 
veškeré pomoci, kterou dostávají 
přijímající země od mezinárodních 
organizací, zejména prostřednictvím 
pravidelných konzultací a častých výměn 
informací v průběhu různých fází cyklu 
pomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla zajištěna soudržnost mezi 
přístupovým procesem a finanční a 
technickou pomocí poskytovanou podle 
tohoto nařízení a aby bylo dosaženo cílů 
agendy pro přistoupení, měla by Komise 
stanovit společný strategický rámec pro 
používání nástroje předvstupní pomoci. 
Tento rámec by měl stanovit mimo jiné 
seznam hlavních činností, které lze podle 

(11) Aby byla zajištěna soudržnost mezi 
přístupovým procesem a finanční a 
technickou pomocí poskytovanou podle 
tohoto nařízení a aby bylo dosaženo cílů 
agendy pro přistoupení, měla by Komise 
stanovit společný strategický rámec pro 
používání nástroje předvstupní pomoci. V 
této souvislosti by Komise mohla požádat 
o podporu agentury EU a další příslušné 
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tohoto nařízení podporovat, a kritéria pro 
přidělování finančních prostředků. 
Společný strategický rámec by měl 
představovat referenční rámec pro 
strategické dokumenty pro jednotlivé země 
nebo více zemí.

orgány. Tento rámec by měl stanovit mimo 
jiné seznam hlavních činností, které lze 
podle tohoto nařízení podporovat, a kritéria 
pro přidělování finančních prostředků. 
Společný strategický rámec by měl 
představovat referenční rámec pro 
strategické dokumenty pro jednotlivé země 
nebo více zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíle pomoci by měly být stanoveny 
v orientačních strategických dokumentech 
pro jednotlivé země nebo více zemí, jež 
vypracuje Komise na dobu trvání 
víceletého finančního rámce Unie v 
partnerství s přijímajícími zeměmi na 
základě jejich zvláštních potřeb a agendy 
rozšíření. Uvedené strategické dokumenty 
by měly určovat oblasti politiky, jimž má 
být poskytnuta pomoc, a stanovit, aniž by 
byly dotčeny výsady rozpočtového orgánu, 
orientační příděly finančních prostředků 
podle jednotlivých oblastí politiky 
rozepsané na jednotlivé roky, včetně 
odhadu výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Měla by být zajištěna dostatečná 
pružnost, aby bylo možné zohlednit nově 
vznikající potřeby a poskytnout pobídky ke 
zvýšení výkonnosti. Strategické 
dokumenty by měly zajistit soudržnost 
a soulad s úsilím přijímajících zemí, jež se 
odráží v jejich státním rozpočtu, a měly by 
zohledňovat podporu poskytnutou 
ostatními dárci. V zájmu zohlednění 
vnitřního a vnějšího vývoje by měly být 
strategické dokumenty v případě potřeby 

(12) Cíle pomoci by měly být stanoveny 
v orientačních strategických dokumentech 
pro jednotlivé země nebo více zemí, jež 
vypracuje Komise na dobu trvání 
víceletého finančního rámce Unie v 
partnerství s přijímajícími zeměmi na 
základě jejich zvláštních potřeb a agendy 
rozšíření. Uvedené strategické dokumenty 
by měly určovat oblasti politiky, jimž má 
být poskytnuta pomoc, a stanovit, aniž by 
byly dotčeny výsady rozpočtového orgánu, 
orientační příděly finančních prostředků 
podle jednotlivých oblastí politiky 
rozepsané na jednotlivé roky. Měla by být 
zajištěna dostatečná pružnost, aby bylo 
možné zohlednit nově vznikající potřeby a 
poskytnout pobídky ke zvýšení výkonnosti. 
Strategické dokumenty by měly zajistit 
soudržnost a soulad s úsilím přijímajících 
zemí, jež se odráží v jejich státním 
rozpočtu, a měly by zohledňovat podporu 
poskytnutou ostatními dárci. V zájmu
zohlednění vnitřního a vnějšího vývoje by 
měly být strategické dokumenty v případě 
potřeby revidovány.



PE486.211v01-00 12/30 AM\898082CS.doc

CS

revidovány.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Cíle pomoci by měly být stanoveny v 
orientačních strategických dokumentech 
pro jednotlivé země nebo více zemí, jež 
vypracuje Komise na dobu trvání 
víceletého finančního rámce Unie v 
partnerství s přijímajícími zeměmi na 
základě jejich zvláštních potřeb a agendy 
rozšíření. Uvedené strategické dokumenty 
by měly určovat oblasti politiky, jimž má 
být poskytnuta pomoc, a stanovit, aniž by 
byly dotčeny výsady rozpočtového orgánu, 
orientační příděly finančních prostředků 
podle jednotlivých oblastí politiky 
rozepsané na jednotlivé roky, včetně 
odhadu výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Měla by být zajištěna dostatečná 
pružnost, aby bylo možné zohlednit nově 
vznikající potřeby a poskytnout pobídky ke 
zvýšení výkonnosti. Strategické 
dokumenty by měly zajistit soudržnost a 
soulad s úsilím přijímajících zemí, jež se 
odráží v jejich státním rozpočtu, a měly by 
zohledňovat podporu poskytnutou 
ostatními dárci. V zájmu zohlednění 
vnitřního a vnějšího vývoje by měly být 
strategické dokumenty v případě potřeby 
revidovány.

(12) Cíle pomoci by měly být stanoveny v 
orientačních strategických dokumentech 
pro jednotlivé země nebo více zemí, jež 
vypracuje Komise na dobu trvání 
víceletého finančního rámce Unie v 
partnerství s přijímajícími zeměmi na 
základě jejich zvláštních potřeb a agendy 
rozšíření. Uvedené strategické dokumenty 
by měly určovat oblasti politiky, jimž má 
být poskytnuta pomoc, a stanovit, aniž by 
byly dotčeny výsady rozpočtového orgánu, 
orientační příděly finančních prostředků 
podle jednotlivých oblastí politiky 
rozepsané na jednotlivé roky, včetně 
odhadu výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu. Měla by být zajištěna dostatečná 
pružnost, aby bylo možné zohlednit nově 
vznikající potřeby, poskytnout pobídky ke 
zvýšení výkonnosti a posílit domácí a 
mezinárodní investice do vytváření 
kvalitních pracovních míst a rozvoje 
demokracie. Strategické dokumenty by 
měly zajistit soudržnost a soulad s úsilím 
přijímajících zemí, jež se odráží v jejich 
státním rozpočtu, a měly by zohledňovat 
podporu poskytnutou ostatními dárci. V 
zájmu zohlednění vnitřního a vnějšího 
vývoje by měly být strategické dokumenty 
v případě potřeby revidovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je v zájmu Unie napomáhat 
přijímajícím zemím v jejich úsilí o reformu 
svých systémů a jejich přizpůsobení 
systémům Unie. Jelikož cíle tohoto 
nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států a lze jej lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení tohoto cíle.

(13) Je v zájmu Unie napomáhat 
přijímajícím zemím v jejich úsilí o reformu 
svých systémů a jejich postupnému 
přiblížení systémům Unie. Jelikož cíle 
tohoto nařízení nemůže být uspokojivě 
dosaženo na úrovni členských států a lze 
jej lépe dosáhnout na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení tohoto cíle.

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby mohlo toto nařízení rychle 
reagovat na výsledek politických 
rozhodnutí přijatých Radou, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde o 
aktualizaci seznamu přijímajících zemí 
uvedeného v příloze tohoto nařízení.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 49
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) I když nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č…./… (dále jen 
„společné prováděcí nařízení“) stanoví
společná pravidla a postupy pro provádění 
nástrojů Unie v oblasti vnější činnosti,
měly by být Komisi svěřeny přenesené 
pravomoci přijímat podrobnější pravidla, 
která stanoví jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení, zejména pokud 
jde o řídící struktury a postupy. Tato 
pravidla by měla zohledňovat poznatky 
získané při řízení a provádění minulé 
předvstupní pomoci a být přizpůsobena 
vývoji situace v přijímajících zemích. 

(15) V nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č…./… (dále jen „společné 
prováděcí nařízení“) se stanoví společná 
pravidla a postupy pro provádění nástrojů 
Unie v oblasti vnější činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu. Přechod od 
přímého řízení prostředků předvstupní 
pomoci ze strany Komise k 
decentralizovanému řízení svěřenému 
přijímajícím zemím by měl být postupný 
a měl by být v souladu s kapacitami každé 
přijímající země.

(17) Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu. Přechod od 
přímého řízení prostředků předvstupní 
pomoci ze strany Komise k 
decentralizovanému řízení svěřenému 
přijímajícím zemím by se prozatím neměl 
uskutečnit a v případě snížení kapacit by 
se mělo postupovat degresivně.

Or. de
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Pozměňovací návrh 51
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Výbory zřízené podle tohoto nařízení 
by měly být příslušné rovněž pro akty 
týkající se provádění předchozího nástroje 
předvstupní pomoci a rovněž pro 
poskytování finanční pomoci tureckému 
společenství na Kypru.

(19) Výbory zřízené podle tohoto nařízení 
by měly být příslušné rovněž pro akty 
týkající se provádění předchozího nástroje 
předvstupní pomoci.

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pokud přijímající země porušuje 
zásady, na nichž je Unie založena, nebo 
neplní závazky obsažené v příslušných 
dohodách uzavřených s EU či nedosahuje 
dostatečného pokroku z hlediska 
přístupových kritérií, měla by být Rada 
schopna přijmout na návrh Komise vhodná 
opatření k nápravě situace.

(20) Pokud přijímající země porušuje 
zásady, na nichž je Unie založena, nebo 
neplní závazky obsažené v příslušných 
dohodách uzavřených s EU či nedosahuje 
dostatečného pokroku z hlediska 
přístupových kritérií, musí Rada přijmout 
na návrh Komise vhodná opatření, která 
přimějí přijímající zemi respektovat přijaté 
závazky.

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1



PE486.211v01-00 16/30 AM\898082CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem nástroje předvstupní pomoci (dále 
jen „NPP“) je podporovat kandidátské 
země a potenciální kandidátské země 
(dále jen „přijímající země“), jejichž 
seznam je uveden v příloze, při provádění 
politických, institucionálních, právních, 
správních, sociálních a hospodářských 
reforem, které jsou zapotřebí k přiblížení 
těchto zemí hodnotám Unie a pro postupné 
sbližování těchto zemí s pravidly, 
normami, politikami a postupy Unie, s 
ohledem na budoucí členství v Unii.

Cílem nástroje předvstupní pomoci (dále 
jen „NPP“) je podporovat kandidátské 
země, jejichž seznam je uveden v příloze, 
při provádění politických, 
institucionálních, právních, správních, 
sociálních a hospodářských reforem, které 
jsou zapotřebí k přiblížení těchto zemí 
hodnotám Unie a pro postupné sbližování 
těchto zemí s pravidly, normami, 
politikami a postupy Unie, s ohledem na 
budoucí členství v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem nástroje předvstupní pomoci (dále 
jen „NPP“) je podporovat kandidátské 
země a potenciální kandidátské země (dále 
jen „přijímající země“), jejichž seznam je 
uveden v příloze, při provádění 
politických, institucionálních, právních, 
správních, sociálních a hospodářských 
reforem, které jsou zapotřebí k přiblížení 
těchto zemí hodnotám Unie a pro postupné 
sbližování těchto zemí s pravidly, 
normami, politikami a postupy Unie, s 
ohledem na budoucí členství v Unii.

Cílem nástroje předvstupní pomoci (dále 
jen „NPP“) je podporovat kandidátské 
země a potenciální kandidátské země (dále 
jen „přijímající země“), jejichž seznam je 
uveden v příloze, při provádění 
politických, institucionálních, právních, 
správních, sociálních a hospodářských 
reforem, které jsou zapotřebí k přiblížení 
těchto zemí hodnotám Unie a pro postupné 
sbližování těchto zemí s pravidly, 
normami, politikami a postupy Unie, s 
ohledem na jejich možné přistoupení za 
předpokladu, že prokážou, že úspěšně 
realizovaly příslušné reformy.

Or. it
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Pozměňovací návrh 55
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) prosazování a ochrana lidských práv a 
základních svobod, důslednější dodržování 
práv menšin, prosazování rovnosti žen a 
mužů, zákazu diskriminace a svobody tisku 
a prosazování dobrých sousedských 
vztahů;

ii) prosazování a ochrana lidských práv a 
základních svobod, důslednější dodržování 
práv menšin a práv osob se zdravotním
postižením, ochrana zranitelných skupin, 
prosazování rovnosti žen a mužů, zákazu 
diskriminace a svobody tisku a prosazování 
dobrých sousedských vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) prosazování a ochrana lidských práv a 
základních svobod, důslednější dodržování 
práv menšin, prosazování rovnosti žen a 
mužů, zákazu diskriminace a svobody tisku 
a prosazování dobrých sousedských 
vztahů;

ii) prosazování a ochrana lidských práv a 
základních svobod, úplné dodržování práv 
menšin, prosazování rovnosti žen a mužů, 
zákazu diskriminace a svobody tisku a 
prosazování dobrých sousedských vztahů;

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Franz Obermayr

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) prosazování a ochrana lidských práv a ii) prosazování a ochrana lidských práv a 
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základních svobod, důslednější dodržování 
práv menšin, prosazování rovnosti žen a 
mužů, zákazu diskriminace a svobody 
tisku a prosazování dobrých sousedských 
vztahů;

základních svobod, důslednější dodržování 
práv menšin, prosazování svobody tisku a 
dobrých sousedských vztahů;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) rozvoj občanské společnosti a sociálního 
dialogu;

v) rozvoj občanské společnosti a sociálního 
dialogu mezi organizacemi 
zaměstnavatelů a odbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) hospodářských reforem, které jsou 
nezbytné k vypořádání se s konkurenčními 
tlaky a tržními silami v Unii, při 
současném sledování hospodářských, 
sociálních a environmentálních cílů;

ii) hospodářských reforem, které jsou 
nezbytné k vypořádání se s konkurenčními 
tlaky a tržními silami v Unii, při 
současném sledování hospodářských, 
sociálních a environmentálních cílů a 
podpoře vytváření pracovních míst, 
zejména pokud jde o malé a střední 
podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Jelko Kacin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpory zaměstnanosti a rozvoje 
lidského kapitálu;

iii) podpory zaměstnanosti a rozvoje 
lidského kapitálu prostřednictvím 
vzdělávání, kvalitních programů 
zaměřených na stáže a rovněž podporou 
dobrovolnictví jakožto způsobu, jak získat 
dovednosti a zkušenosti a jak upevnit 
sociální soudržnost ve společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpory zaměstnanosti a rozvoje 
lidského kapitálu;

iii) podpory zaměstnanosti a rozvoje 
lidského kapitálu prostřednictvím
účinných politik, založených na 
prognózách a údajích ohledně analýzy 
trhu práce a týkajících se programů 
mobility, které je třeba posoudit;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Franz Obermayr

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) sociálního a ekonomického začlenění, a iv) sociálního a ekonomického začlenění, a 
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to zejména menšin a zranitelných skupin; to zejména menšin;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) sociálního a ekonomického začlenění, a 
to zejména menšin a zranitelných skupin;

iv) sociálního a ekonomického začlenění, a 
to zejména menšin a zranitelných skupin, 
včetně Evropské platformy pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a dalších 
příslušných fór;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jelko Kacin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) sociálního a ekonomického začlenění, a 
to zejména menšin a zranitelných skupin;

iv) sociálního a ekonomického začlenění, a 
to zejména menšin a zranitelných skupin; 
prosazováním a podporou aktivního 
stárnutí občanů a mezigenerační 
solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – písm. b – bod -iv a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) podpory inkluzivního a 
integrovaného vzdělávání, přičemž je 
kladen zvláštní důraz na to, aby se 
předcházelo oddělování studentů ve 
školách na základě etnického původu, 
dále na snižování rozdílů mezi ženami a 
muži, poskytování předškolního 
vzdělávání a předcházení předčasnému 
ukončování školní docházky s cílem 
snižovat etnické, sociální a regionální 
rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – písm. b – bod -iv b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ivb) v zájmu inkluzivního a integrovaného 
vzdělávání zvyšovat povědomí o zjištěných 
problémech a přijímání opatření k jejich 
řešení s cílem zajistit kvalitní vzdělávání 
i pro děti na okraji společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – písm. b – bod -iv c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ivc) upevňování systému sociálního 
zabezpečení, provádění strategických 
plánů ke snižování chudoby a podpory 
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sociálních politik, pokud jde o osoby se 
zdravotním postižením, Romy a další 
sociálně vyloučené osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) účinných opatření proti diskriminaci, 
zejména provádění strategií integrace 
Romů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Kinga Göncz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pokrok v oblasti demokracie, právního 
státu, dodržování lidských práv a 
základních svobod, soudního systému a 
administrativní kapacity;

– pokrok v oblasti demokracie, právního 
státu, dodržování lidských práv a 
základních svobod, ochrany práv menšin a 
práv zranitelných skupin, soudního 
systému a administrativní kapacity a 
podpora občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pokrok v oblasti demokracie, právního 
státu, dodržování lidských práv a 
základních svobod, soudního systému a 
administrativní kapacity;

– pokrok v oblasti demokracie, právního 
státu, dodržování lidských práv a 
základních svobod, soudního systému a 
administrativní kapacity a kvality 
občanského dialogu a sociálního dialogu 
mezi organizacemi zaměstnavatelů a 
odbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pokrok v oblasti hospodářských reforem; 
přiměřenost a účinnost strategií sociálního 
a hospodářského rozvoje, pokrok směrem k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění, mimo jiné 
prostřednictvím veřejných investic 
podporovaných z NPP;

- pokrok v oblasti socioekonomických
reforem; přiměřenost a účinnost strategií 
sociálního a hospodářského rozvoje, 
pokrok směrem k inteligentnímu a 
udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění a vytváření kvalitního 
vzdělávání, odborné přípravy a 
zaměstnanosti, mimo jiné prostřednictvím 
veřejných investic podporovaných z NPP;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Franz Obermayr

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spolupráce s EU, zejména s agenturou 
Frontex, při boji s nelegálním 
přistěhovalectvím do EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 73
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Strategické dokumenty stanoví náležitou 
kombinaci oblastí politiky podle článku 3, 
které obdrží finanční pomoc podle tohoto 
nařízení, s přihlédnutím k potřebám a 
prioritám a v souladu s cíli podle článku 2, 
společným strategickým rámcem NPP 
podle článku 5 a případně v souladu s 
národními strategiemi.

2. Strategické dokumenty stanoví náležitou 
kombinaci oblastí politiky podle článku 3, 
které obdrží finanční pomoc podle tohoto 
nařízení, s přihlédnutím k potřebám a 
prioritám a v souladu s cíli podle článku 2, 
společným strategickým rámcem NPP 
podle článku 5 a případně v souladu s 
národními strategiemi. Součástí 
strategických dokumentů jsou i reálné cíle 
stanovené pro jednotlivé země pro 
dosažení všech cílů strategie EU 2020 
v zájmu zajištění inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího 
začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pomoc Unie podle tohoto nařízení je 
prováděna prostřednictvím programů a 
opatření uvedených v článcích 2 a 3 
společného prováděcího nařízení 
a v souladu se zvláštními pravidly, která
stanoví jednotné podmínky pro provádění 
tohoto nařízení, zejména pokud jde o 
řídící struktury a postupy, a která Komise 
přijme v souladu s články 10 a 11 tohoto 

Pomoc Unie podle tohoto nařízení je 
prováděna prostřednictvím programů a 
opatření uvedených v článcích 2 a 3 
společného prováděcího nařízení. 
Provádění má zpravidla podobu ročních 
nebo víceletých programů pro jednotlivé 
země nebo pro více zemí, které 
vypracovávají přijímající země a/nebo 
případně Komise v souladu se 
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nařízení. Provádění má zpravidla podobu 
ročních nebo víceletých programů pro 
jednotlivé země nebo pro více zemí, které 
vypracovávají přijímající země a/nebo 
případně Komise v souladu se 
strategickými dokumenty podle článku 6.

strategickými dokumenty podle článku 6.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V řádně odůvodněných případech a k 
zajištění soudržnosti a účinnosti 
financování Unie nebo na podporu 
regionální spolupráce může Komise 
rozhodnout o rozšíření způsobilosti 
programů a opatření uvedených v 
článku 7 na země, území a regiony, jež by 
jinak nebyly způsobilé pro financování 
podle článku 1, pokud má daný program 
nebo opatření globální, regionální nebo 
přeshraniční povahu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenesení pravomocí na Komisi vypouští se
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 11, pokud jde o změny přílohy 
tohoto nařízení a doplnění společného 
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prováděcího nařízení o zvláštní pravidla, 
která stanoví jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkon pravomocí přenesených na Komisi vypouští se
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena na dobu 
platnosti tohoto nařízení.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 
kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
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lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení o 
pozastavení pomoci obsažená v dohodách 
o partnerství a spolupráci s partnerskými 
zeměmi a regiony, vyzve Unie v případě, 
že přijímající země nedodržuje zásady 
demokracie a právního státu, lidská práva, 
práva menšin a základní svobody nebo 
závazky obsažené v příslušných dohodách 
uzavřených s Unií nebo pokrok při plnění 
přístupových kritérií je nedostatečný, tuto 
zemi ke konzultacím s cílem nalézt řešení 
přijatelné pro obě strany, s výjimkou 
obzvláště naléhavých případů. Nevedou-li 
konzultace s přijímající zemí k řešení 
přijatelnému pro obě strany, nebo jsou-li 
konzultace odmítnuty nebo jedná-li se o 
obzvláště naléhavé případy, může Rada 
přijmout v souladu s čl. 215 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
vhodná opatření, jež mohou zahrnovat 
úplné nebo částečné pozastavení pomoci 
Unie. O rozhodnutích přijatých v této 
souvislosti je plně a neprodleně 
informován Evropský parlament.

Aniž jsou dotčena ustanovení o 
pozastavení pomoci obsažená v dohodách 
o partnerství a spolupráci s partnerskými 
zeměmi a regiony, vyzve Unie v případě, 
že přijímající země nedodržuje zásady 
demokracie a právního státu, lidská práva, 
práva menšin a základní svobody nebo 
závazky obsažené v příslušných dohodách 
uzavřených s Unií nebo pokrok při plnění 
přístupových kritérií a transparentnost 
jsou nedostatečné, tuto zemi ke 
konzultacím s cílem nalézt řešení přijatelné 
pro obě strany, s výjimkou obzvláště 
naléhavých případů. Nevedou-li konzultace 
s přijímající zemí k řešení přijatelnému pro 
obě strany, nebo jsou-li konzultace 
odmítnuty nebo jedná-li se o obzvláště 
naléhavé případy, může Rada přijmout v 
souladu s čl. 215 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie vhodná opatření, 
jež mohou zahrnovat úplné nebo částečné 
pozastavení pomoci Unie. O rozhodnutích 
přijatých v této souvislosti je plně a 
neprodleně informován Evropský 
parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Franz Obermayr
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 
14 110 100 000 EUR (běžné ceny). Až 3 % 
finanční referenční částky se přidělí na 
programy přeshraniční spolupráce mezi 
přijímajícími zeměmi a členskými státy 
EU.

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 
10 000 000 000 EUR (běžné ceny). Až 3 % 
finanční referenční částky se přidělí na 
programy přeshraniční spolupráce mezi 
přijímajícími zeměmi a členskými státy 
EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 
14 110 100 000 EUR (běžné ceny). Až 3 % 
finanční referenční částky se přidělí na 
programy přeshraniční spolupráce mezi 
přijímajícími zeměmi a členskými státy 
EU.

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 
14 110 100 000 EUR (běžné ceny). Až 3 % 
finanční referenční částky se přidělí na 
programy přeshraniční spolupráce mezi 
přijímajícími zeměmi a členskými státy EU 
a 1,5 % finanční referenční částky se 
vyčlení na organizace občanské 
společnosti a sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jak stanoví čl. 13 odst. 2 nařízení „Erasmus Jak stanoví čl. 13 odst. 2 nařízení „Erasmus 
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pro všechny“, za účelem podpory 
mezinárodního rozměru vysokoškolského 
vzdělávání bude z různých vnějších 
nástrojů (finanční nástroj pro rozvojovou 
spolupráci, evropský nástroj sousedství, 
nástroj předvstupní pomoci, nástroj 
partnerství a Evropský rozvojový fond) 
přidělena orientační částka 
1 812 100 000 EUR na opatření v oblasti 
mobility ve vzdělávání do třetích zemí 
nebo ze třetích zemí a na spolupráci a 
politický dialog 
s orgány/institucemi/organizacemi z těchto 
zemí. Na tyto finanční prostředky se 
použijí ustanovení nařízení „Erasmus pro 
všechny“.

pro všechny“, za účelem podpory 
mezinárodního rozměru vysokoškolského 
vzdělávání bude z různých vnějších 
nástrojů (finanční nástroj pro rozvojovou 
spolupráci, evropský nástroj sousedství, 
nástroj předvstupní pomoci, nástroj 
partnerství a Evropský rozvojový fond) 
přidělena orientační částka 
1 000 000 000 EUR na opatření v oblasti 
mobility ve vzdělávání do třetích zemí 
nebo ze třetích zemí a na spolupráci a 
politický dialog 
s orgány/institucemi/organizacemi z těchto 
zemí. Na tyto finanční prostředky se 
použijí ustanovení nařízení „Erasmus pro 
všechny“.

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Albánie vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Bosna a Hercegovina vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 84
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Kosovo* vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

* Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
č. 1244/1999.

vypouští se

Or. de


