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Pozměňovací návrh 16
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásad rovnosti a právního státu 
jakožto hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi.

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásad rovnosti a právního státu 
jakožto hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi a díky podmínečnému 
použití podpůrných nástrojů, pokud 
dotčené třetí země neprokáží pokrok 
v plnění cílů demokratického rozvoje.

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásad rovnosti a právního státu 
jakožto hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi.

(3) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a upevňování svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod, zásad rovnosti se zvláštním 
zřetelem k ochraně práv zranitelných 
skupin, například menšin, a právního státu 
jakožto hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Podílet se na demokratickém rozvoji 
svých sousedů je v zájmu EU, rozvoj 
evropské politiky sousedství ale podstatně 
závisí na vůli samotných sousedních států 
a jejich obyvatel sdílet hodnoty, na nichž 
je Evropská unie založena.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropská politika sousedství od svého 
zavedení podstatně posílila vztahy 
s partnerskými zeměmi a přináší 
hmatatelný prospěch Unii i jejím 
partnerům.

(4) Evropská politika sousedství od svého 
zavedení podstatně posílila vztahy 
s partnerskými zeměmi a přináší 
hmatatelný prospěch Unii i jejím 
partnerům. Vzhledem k  sociální 
a politické krizi, v níž se v roce 2011 ocitly 
země severní Afriky a která je v mnoha 
těchto zemích ještě stále příčinou 
nestability, je současně třeba zintenzívnit 
činnosti v rámci politiky sousedství, 
především co se týče jejích cílů 
demokratického vývoje.

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Jutta Steinruck
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 
a podpoře hodnot, jako jsou demokracie 
a lidská práva, právní stát, řádná správa 
věcí veřejných, zásady tržní ekonomiky 
a udržitelného rozvoje.

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 
a podpoře hodnot, jako jsou demokracie 
a lidská práva, právní stát, řádná správa 
věcí veřejných, zaměstnanost, rozvoj 
lidského kapitálu, sociální ochrana 
a zásady tržní ekonomiky a udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 
a podpoře hodnot, jako jsou demokracie 
a lidská práva, právní stát, řádná správa 
věcí veřejných, zásady tržní ekonomiky 
a udržitelného rozvoje.

(5) V rámci evropské politiky sousedství 
nabízí Unie zemím v sousedství 
privilegovaný vztah na základě 
vzájemných závazků k vyznávání 
a podpoře hodnot, jako jsou demokracie 
a lidská práva, právní stát, řádná správa 
věcí veřejných, zásady tržní ekonomiky 
a udržitelného rozvoje se zvláštním 
důrazem na posílení občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9



PE487.961v01-00 6/22 AM\900410CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Důležité je také usnadňovat 
a podněcovat spolupráci k vzájemnému 
prospěchu Unie a jejích partnerů, zejména 
slučováním příspěvků z vnitřních 
a vnějších nástrojů unijního rozpočtu, 
konkrétně pak příspěvků určených na 
přeshraniční spolupráci, infrastrukturní 
projekty v zájmu Unie, které budou 
procházet přes země v sousedství, a jiné 
oblasti spolupráce.

(9) Důležité je také usnadňovat 
a podněcovat spolupráci k vzájemnému 
prospěchu Unie a jejích partnerů, zejména 
co nejlepší a nejúčinnější koordinací 
poskytnutých zdrojů a slučováním 
příspěvků z vnitřních a vnějších nástrojů 
unijního rozpočtu, konkrétně pak příspěvků 
určených na přeshraniční spolupráci, 
infrastrukturní projekty v zájmu Unie, 
které budou procházet přes země 
v sousedství, a jiné oblasti spolupráce.

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Důležité je také usnadňovat 
a podněcovat spolupráci k vzájemnému 
prospěchu Unie a jejích partnerů, zejména 
slučováním příspěvků z vnitřních 
a vnějších nástrojů unijního rozpočtu, 
konkrétně pak příspěvků určených na 
přeshraniční spolupráci, infrastrukturní 
projekty v zájmu Unie, které budou 
procházet přes země v sousedství, a jiné 
oblasti spolupráce.

(9) Důležité je také, mimo jiné za podpory 
agentur Evropské unie, usnadňovat 
a podněcovat spolupráci k vzájemnému 
prospěchu Unie a jejích partnerů, zejména 
slučováním příspěvků z vnitřních 
a vnějších nástrojů unijního rozpočtu, 
konkrétně pak příspěvků určených na 
přeshraniční spolupráci, infrastrukturní 
projekty v zájmu Unie, které budou 
procházet přes země v sousedství, a jiné 
oblasti spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Milan Cabrnoch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak hospodářská a rozpočtová situace 
Unie omezuje zdroje, jež jsou pro tuto 
podporu k dispozici. Komise proto musí 
usilovat o to, aby se s dostupnými zdroji 
nakládalo co nejúčinněji, a to využíváním 
finančních nástrojů s pákovým efektem. 
Ten by se mohl zvýšit, pokud by se 
umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji.

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak hospodářská a rozpočtová situace 
Unie omezuje zdroje, jež jsou pro tuto 
podporu k dispozici. Komise proto musí 
usilovat o to, aby se s dostupnými zdroji 
nakládalo co nejúčinněji, a to využíváním 
finančních nástrojů s pákovým efektem. 
Ten by se mohl zvýšit, pokud by se 
umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji. Rovněž 
by měly být jasně stanoveny priority 
evropské politiky sousedství, a tím 
i kritéria hodnocení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak hospodářská a rozpočtová situace 
Unie omezuje zdroje, jež jsou pro tuto 
podporu k dispozici. Komise proto musí 
usilovat o to, aby se s dostupnými zdroji 
nakládalo co nejúčinněji, a to využíváním 
finančních nástrojů s pákovým efektem. 
Ten by se mohl zvýšit, pokud by se 
umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji.

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak hospodářská a rozpočtová situace 
Unie omezuje zdroje, jež jsou pro tuto 
podporu k dispozici. Komise proto musí 
usilovat o to, aby se s dostupnými zdroji 
nakládalo co nejúčinněji a co 
nejtransparentnějším způsobem, a to 
využíváním finančních nástrojů s pákovým 
efektem. Ten by se mohl zvýšit, pokud by 
se umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji.

Or. el
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Pozměňovací návrh 26
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů a boj proti 
diskriminaci.

(21) Průřezovým cílem všech kroků 
podniknutých podle tohoto nařízení by 
měla být rovnost žen a mužů, boj proti 
diskriminaci, práva zaměstnanců 
a sociální ochrana.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Prioritou by rovněž měly být 
ochrana práv zranitelných skupin 
a sociální začleňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery po celém světě 
důstojnou práci, jakož i ratifikaci a účinné 
provádění mezinárodně uznávaných norem 
v oblasti práce a mnohostranných dohod 
o životním prostředí.

(22) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery po celém světě 
důstojnou práci, jakož i ratifikaci a účinné 
provádění mezinárodně uznávaných norem 
v oblasti práce a mnohostranných dohod 
o životním prostředí. Za tímto účelem by 
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partnerské země měly urychleně 
ratifikovat všechny základní pracovní 
úmluvy Mezinárodní organizace práce a
harmonizovat s nimi své vnitrostátní 
právní předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery po celém světě 
důstojnou práci, jakož i ratifikaci a účinné 
provádění mezinárodně uznávaných norem 
v oblasti práce a mnohostranných dohod 
o životním prostředí.

(22) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery po celém světě 
důstojnou práci a sociální dialog, jakož 
i ratifikaci a účinné provádění mezinárodně 
uznávaných norem v oblasti práce 
a mnohostranných dohod o životním 
prostředí.

Or. el

Pozměňovací návrh 30
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Unie by měla partnerské země 
podporovat v jejich úsilí o vytváření 
pracovních míst a zlepšování 
zaměstnatelnosti, řešení problémů na trhu 
práce a o rozvoj sociálních politik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Unie by měla partnerské země 
podporovat ve snaze stanovit silnější 
pracovní právo, aby byly děti chráněny 
před nezákonnými pracovními 
podmínkami, přijmout okamžitá opatření 
k vymýcení nezákonné dětské práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Mezi cíle tohoto nařízení by měl 
patřit rozvoj občanské společnosti 
a dialogu se sociálními partnery, jakož 
i podpora nezbytných strukturálních 
hospodářských, sociálních a vzdělávacích 
změn a pokroku v územní soudržnosti 
v partnerských zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu lidských práv a základních a) zajištění dodržování lidských práv 



AM\900410CS.doc 11/22 PE487.961v01-00

CS

svobod, právního státu a zásad rovnosti, 
na zavádění pevné a udržitelné 
demokracie, na podporu řádné správy věcí 
veřejných a na budování prosperující 
občanské společnosti včetně sociálních 
partnerů;

a základních svobod, právního státu 
a zásad rovnosti, na zavádění pevné 
a udržitelné demokracie, na řádnou správu
věcí veřejných a na budování prosperující 
občanské společnosti včetně sociálních 
partnerů;

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Konstantinos Poupakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu lidských práv a základních 
svobod, právního státu a zásad rovnosti, 
na zavádění pevné a udržitelné 
demokracie, na podporu řádné správy věcí 
veřejných a na budování prosperující 
občanské společnosti včetně sociálních 
partnerů;

a) podporu lidských práv a základních 
svobod, právního státu a zásad rovnosti, 
na zavádění pevné a udržitelné 
demokracie, na podporu řádné správy věcí 
veřejných a transparentních postupů a na 
budování prosperující občanské společnosti 
včetně sociálních partnerů;

Or. el

Pozměňovací návrh 35
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu lidských práv a základních 
svobod, právního státu a zásad rovnosti, na 
zavádění pevné a udržitelné demokracie, 
na podporu řádné správy věcí veřejných 
a na budování prosperující občanské 
společnosti včetně sociálních partnerů;

a) podporu lidských práv, základních 
svobod, právního státu a zásad sociální 
spravedlnosti a rovnosti, na zavádění 
pevné a udržitelné demokracie, na podporu 
řádné správy věcí veřejných a na budování 
prosperující občanské společnosti včetně 
sociálních partnerů;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 36
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) ochranu práv zranitelných skupin, 
například menšin,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím sbližování a sjednocování 
právních a správních předpisů s předpisy 
Unie a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování;

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím sbližování a sjednocování 
právních a správních předpisů s předpisy 
Unie a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování.
Hospodářská integrace však nesmí
na vnitřním trhu způsobit nekalou soutěž;

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím sbližování a sjednocování 
právních a správních předpisů s předpisy 
Unie a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování;

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím sbližování a sjednocování 
právních a správních předpisů s předpisy 
Unie a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování 
a rozvoje schopností;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím sbližování a sjednocování 
právních a správních předpisů s předpisy 
Unie a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování;

b) postupnou integraci do vnitřního trhu 
Unie a na posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím sociálních investic, 
sbližování a sjednocování právních 
a správních předpisů s předpisy Unie 
a dalšími příslušnými mezinárodními 
standardy, na související budování institucí 
a na investice, zejména do propojování;

Or. fi

Pozměňovací návrh 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vytváření podmínek pro řádně řízenou 
mobilitu osob a na podporu mezilidských 

c) vytváření podmínek pro řádně řízenou 
mobilitu osob, zejména kontrolovanou 
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kontaktů; cirkulační mobilitu, která podporuje 
vyhledávání kvalifikací, které jsou 
dostupné v daném regionu, podle 
poptávky zaměstnavatelů, kteří žádají 
určité schopnosti a nabízejí pracovní 
příležitosti, pro zajištění zásady rovného 
zacházení, na podporu mezilidských 
kontaktů a na aktivní podporu rovných 
příležitostí pro vracející se migranty při 
hledání práce či při samostatné výdělečné 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marije Cornelissen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vytváření podmínek pro řádně řízenou 
mobilitu osob a na podporu mezilidských 
kontaktů;

c) vytváření podmínek pro řádně řízenou 
mobilitu osob a na podporu mezilidských 
kontaktů, včetně studentských výměnných 
programů a výměnných programů 
odborného vzdělávání s dostatečnou 
finanční podporou;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jelko Kacin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vytváření podmínek pro řádně řízenou 
mobilitu osob a na podporu mezilidských 
kontaktů;

c) vytváření podmínek pro řádně řízenou 
mobilitu osob a na podporu mezilidských 
kontaktů, mimo jiné prostřednictvím 
liberalizace vízových režimů a podpory 
studentských výměnných programů 
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a výměnných stáží;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Mara Bizzotto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vytváření podmínek pro řádně řízenou 
mobilitu osob a na podporu mezilidských 
kontaktů;

c) vytváření podmínek v souladu se 
zákonem pro řádně řízenou mobilitu osob a 
na podporu mezilidských kontaktů;

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporu vytváření trvalých pracovních 
míst, zlepšování kvality pracovních míst 
a ochranu práv zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jutta Steinruck

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení 

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

chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám; podporu začleňování
nejzranitelnějších občanů a osob, u nichž 
je riziko chudoby či sociálního vyloučení 
největší, nebo sociální soudržnosti 
s těmito osobami díky budování kapacit 
občanské společnosti a sociálních 
partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Marije Cornelissen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) všestranný a udržitelný rozvoj 
podporující začleňování, na mýcení a 
předcházení chudoby a nezaměstnanosti, 
mimo jiné prostřednictvím rozvoje 
soukromého sektoru s cílem vytvářet 
důstojné pracovní podmínky a udržitelnou 
zaměstnanost; na podporu vnitřní 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Jelko Kacin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) podporu kulturního, etnického 
a náboženského povědomí a tolerance 
v těchto otázkách, budování důvěry a další 
opatření přispívající k bezpečnosti, jakož 
i na předcházení konfliktů a jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajištění hospodářské 
konkurenceschopnosti Evropské unie 
a jejích partnerských zemí 
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prostřednictvím projektů a postupů, které 
nejvíce odpovídají potřebám malých 
a středních podniků, a na zlepšování 
jejich zapojení do vnitřního trhu Evropské 
unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) sladění evropských dotací určených 
malým a středním podnikům a na 
podporu vytváření podniků mezi malými 
a středními podniky v partnerských 
zemích a v Unii; na podporu rozvoje 
projektů a investic malých a středních 
podniků v partnerských zemích, a tím i na 
mobilizaci finančních prostředků 
nezbytných pro podporu nadnárodní 
spolupráce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU, včetně zpráv 
agentur Evropské unie, o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 



AM\900410CS.doc 19/22 PE487.961v01-00

CS

písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

významnými subjekty; v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné regulační rámec 
pro otázky sociální ochrany, náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti a rozvoje lidského kapitálu, 
a rovněž povinnost sociálních partnerů 
a občanské společnosti podílet se na 
sociálním dialogu a jejich právo, aby se 
s nimi před zavedením právních předpisů 
vedly konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, svoboda sdělovacích prostředků,
nezávislost soudní moci, dodržování 
lidských práv a práv menšin, obchodní 
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zaměstnanosti. toky a ukazatele umožňující měření 
vnitřních hospodářských rozdílů včetně 
míry zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů, míry 
zaměstnanosti, kvality pracovních míst,
míry chudoby a rozdělení příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

3. Dosahování těchto cílů se měří 
především pomocí příslušných 
pravidelných zpráv EU o provádění 
politiky, v případě odst. 2 písm. a), d) a e) 
pomocí příslušných ukazatelů stanovených 
mezinárodními organizacemi a jinými 
významnými subjekty, v případě odst. 2 
písm. b), c) a d) se posuzuje přijímání 
právního rámce EU partnerskými zeměmi a 
v případě odst. 2 písm. c) a f) se zvažuje 
počet příslušných relevantních dohod 
a opatření v oblasti spolupráce. Mezi 
ukazatele patří mimo jiné náležitě 
monitorované demokratické volby, úroveň 
korupce, obchodní toky a ukazatele 
umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně počtu osob, 
které se vzdělávají, a míry zaměstnanosti.

Or. fi

Pozměňovací návrh 55
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zastřešující politický rámec pro 
programování a provádění unijní podpory 
podle tohoto nařízení vytvářejí dohody 
o partnerství a spolupráci, dohody 
o přidružení a jiné stávající nebo budoucí 
dohody o navázání vztahů s partnerskými 
zeměmi, příslušná sdělení, závěry Rady 
a usnesení Evropského parlamentu, jakož 
i příslušné závěry ministerských schůzek 
s partnerskými zeměmi.

1. Zastřešující politický rámec pro 
programování a provádění unijní podpory 
podle tohoto nařízení vytvářejí dohody 
o partnerství a spolupráci, dohody 
o přidružení a jiné stávající nebo budoucí 
dohody o navázání vztahů s partnerskými 
zeměmi, příslušná sdělení, závěry Rady 
a usnesení Evropského parlamentu, jakož 
i příslušné závěry ministerských schůzek 
s partnerskými zeměmi, a jsou při tom 
v aktivním vztahu se stávajícími nástroji 
a politikami Unie týkajícími se 
infrastruktury, energetiky, dopravy, IKT, 
zaměstnanosti a sociální politiky, migrace, 
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školství, kultury, výzkumu a inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Riikka Manner

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení 
o pozastavení pomoci v dohodách 
o partnerství a spolupráci a v dohodách 
o přidružení uzavřených s partnerskými 
zeměmi a regiony, pokud některá 
partnerská země nedodrží zásady 
demokracie, právního státu a úcty 
k lidským právům a základním svobodám, 
Unie tuto zemi vyzve ke konzultacím 
zaměřeným na nalezení řešení přijatelného 
pro obě strany, s výjimkou zvláště 
naléhavých případů. Jestliže konzultace 
s dotyčnou zemí k řešení přijatelnému pro 
obě strany nevedou, jsou zamítnuty nebo se 
jedná o zvlášť naléhavý případ, Rada může 
podniknout příslušná opatření v souladu 
s čl. 215 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, jež mohou zahrnovat úplné 
či částečné pozastavení unijní podpory.

Aniž jsou dotčena ustanovení 
o pozastavení pomoci v dohodách 
o partnerství a spolupráci a v dohodách 
o přidružení uzavřených s partnerskými 
zeměmi a regiony, pokud některá 
partnerská země nedodrží zásady 
demokracie, právního státu a úcty 
k lidským právům, základním svobodám 
a sociální spravedlnosti, Unie tuto zemi 
vyzve ke konzultacím zaměřeným na 
nalezení řešení přijatelného pro obě strany, 
s výjimkou zvláště naléhavých případů. 
Jestliže konzultace s dotyčnou zemí 
k řešení přijatelnému pro obě strany 
nevedou, jsou zamítnuty nebo se jedná 
o zvlášť naléhavý případ, Rada může 
podniknout příslušná opatření v souladu 
s čl. 215 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, jež mohou zahrnovat úplné 
či částečné pozastavení unijní podpory.
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