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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 – poznámka pod čarou

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

__________________ __________________

1Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
č. 1244/1999.

1Aniž jsou tím dotčeny postoje k otázce 
statusu a v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a se 
stanoviskem Mezinárodního soudního 
dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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, 

(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, 
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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.

dodržovat základní práva, prosazovat 
rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace 
a provádět rámec Evropské unie pro 
vnitrostátní strategie integrace Romů. 
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 3

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 
své pomoci a pomoci jiných 
mezinárodních institucí a dárců, zejména 
prostřednictvím pravidelných konzultací 
a častých výměn informací v průběhu 
různých fází cyklu pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 

(12) Cíle pomoci by měly být stanoveny 
v orientačních strategických dokumentech 
pro jednotlivé země nebo více zemí, jež 
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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.

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. 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

Pozměňovací návrh 5

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 řízení 
svěřenému přijímajícím zemím by měl být 
postupný a měl by být v souladu 
s kapacitami každé přijímající země 
a v případě nepříznivého vývoje těchto 
kapacit by měl být sestupný.
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Pozměňovací návrh 6

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, nebo přestane plnit 
požadavky na politické rozhodování o 
pomoci či administrativní řízení pomoci,
měla by být Rada schopna přijmout na 
návrh Komise vhodná opatření k nápravě 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Rovnost mezi muži a ženami 
a začlenění genderového hlediska je 
podporováno během jednotlivých fází 
provádění NPP, včetně fáze návrhu, 
provádění, monitorování a hodnocení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) posílení možností sociálních partnerů 
rozvíjet sociální dialog;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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 sociálně-
ekonomického partnerství a vytvoření 
vhodných konzultačních mechanismů pro 
strukturování dialogu s orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) usmíření, opatření pro budování míru 
a důvěry.

vi) místní, vnitrostátní a regionální
usmíření, opatření pro budování míru 
a důvěry a dobré sousedské vztahy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Podpora hospodářského, sociálního 
a územního rozvoje za účelem 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, mimo jiné 
prostřednictvím:

b) Podpora hospodářského, sociálního 
a územního rozvoje za účelem 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění v souladu se 
strategií Evropa 2020, mimo jiné 
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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

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 dodržování zásad sociální odpovědnosti 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpory zaměstnanosti a rozvoje 
lidského kapitálu;

iii) podpory kvalitní zaměstnanosti 
a rozvoje lidského kapitálu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Posílení schopnosti přijímajících zemí 
plnit povinnosti vyplývající z členství 
podporou postupného sbližování s acquis 
communautaire, strukturálními fondy 
a politikou Unie a fondy a politikou 
v oblasti soudržnosti, zemědělství 
a rozvoje venkova a jejich přijetí, 
provádění a vymáhání.

c) Posílení schopnosti přijímajících zemí 
plnit povinnosti vyplývající z členství 
podporou postupného sbližování s acquis 
communautaire, strukturálními fondy 
a politikou Unie a fondy a politikou 
v oblasti soudržnosti, zemědělství 
a rozvoje venkova a jejich přijetí, 
provádění a vymáhání; aktivní podporou 
mechanismů vymáhání a kontroly, které 
zajistí provádění povinností podle acquis 
communautaire a příslušných 
mezinárodních norem a závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti posílením kapacit 
místních iniciativ, zapojením místních 
a regionálních příjemců a podporou 
odpovídajících odvětvových a podnikových 
struktur, malých a středních podniků na 
těchto úrovních a investicemi ve 
venkovských oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – 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, soudního systému,
administrativní kapacity a kvality 
sociálního a občanského dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – 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 hospodářských reforem; 
přiměřenost, účinnost a sociální 
spravedlnost strategií sociálního 
a hospodářského rozvoje, pokrok směrem 
k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění a vytváření 
kvalitní zaměstnanosti, mimo jiné 
prostřednictvím veřejných investic 
podporovaných z NPP;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– soubor právních předpisů sladěných 
s acquis; pokrok v oblasti institucionální 
reformy související s Unií, včetně 
přechodu na decentralizované řízení 

– soubor právních předpisů sladěných 
s acquis, včetně výsledků jeho 
uplatňování; pokrok v oblasti 
institucionální reformy související s Unií, 
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pomoci poskytované podle tohoto nařízení; včetně přechodu na decentralizované řízení 
pomoci poskytované podle tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Současným kombinováním pomoci 
v různých oblastech politiky se podpoří 
možnosti dosáhnout pokroku, pokud jde o 
plnění zvláštních cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pomoc ve všech oblastech politiky 
uvedených v odstavci 1 se zaměří na 
potřeby nejzranitelnějších občanů 
a občanů, kteří jsou nejvíce ohroženi 
chudobou a/nebo sociálním vyloučením.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za účelem zvýšení účelnosti a účinnosti 4. Za účelem zvýšení účelnosti a účinnosti 
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při poskytování pomoci a předcházení 
dvojímu financování přijme Komise ve 
spolupráci s členskými státy nezbytná 
opatření pro zajištění lepší koordinace 
a doplňkovosti s mnohostrannými 
a regionálními organizacemi a subjekty, 
jako jsou mezinárodní finanční instituce, 
agentury, fondy a programy OSN a dárci 
mimo Unii.

při poskytování pomoci a předcházení 
dvojímu financování přijme Komise ve 
spolupráci s členskými státy nezbytná 
opatření pro zajištění lepší koordinace 
a doplňkovosti s mnohostrannými 
a regionálními organizacemi a subjekty, 
jako jsou mezinárodní finanční instituce, 
Rada Evropy, agentury, fondy a programy 
OSN a dárci mimo Unii, a s iniciativami 
soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při přípravě, provádění a monitorování 
pomoci podle tohoto nařízení Komise 
v zásadě jedná v partnerství s přijímajícími 
zeměmi. Partnerství případně zahrnují 
příslušné celostátní, regionální a místní 
orgány, hospodářské a sociální partnery, 
občanskou společnost a nestátní subjekty.

5. Při přípravě, provádění a monitorování 
pomoci podle tohoto nařízení Komise 
v zásadě jedná v partnerství s přijímajícími 
zeměmi. Partnerství v zásadě aktivně
zahrnují příslušné celostátní, regionální 
a místní orgány, hospodářské a sociální 
partnery, občanskou společnost a nestátní 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise stanoví společný strategický 
rámec pro nástroj předvstupní pomoci. 
Společný strategický rámec NPP převádí 
politické priority politiky rozšíření do 
podoby klíčových opatření, která mohou 

1. Komise stanoví společný strategický 
rámec pro nástroj předvstupní pomoci. 
Společný strategický rámec NPP převádí 
politické priority politiky rozšíření 
a strategie Evropa 2020 do podoby 
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obdržet pomoc podle tohoto nařízení. klíčových opatření, která mohou obdržet 
pomoc podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zapojí občanskou společnost, 
sociální partnery a Evropský parlament 
do navrhování a revize společného 
strategického rámce NPP.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pomoc podle tohoto nařízení je 
poskytována na základě orientačních 
strategických dokumentů pro jednotlivé 
země nebo více zemí (dále jen „strategické 
dokumenty“), které na dobu trvání 
víceletého finančního rámce Unie 
vypracuje Komise v partnerství s dotyčnou 
přijímající zemí nebo zeměmi.

1. Pomoc podle tohoto nařízení je 
poskytována na základě orientačních 
strategických dokumentů pro jednotlivé 
země nebo více zemí (dále jen „strategické 
dokumenty“), které na dobu trvání 
víceletého finančního rámce Unie 
vypracuje Komise v partnerství s dotyčnou 
přijímající zemí nebo zeměmi a po 
konzultaci s občanskou společností 
a sociálními partnery dotyčné země či 
zemí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve strategických dokumentech je 
uvedena orientační přidělená částka 
finančních prostředků Unie podle 
jednotlivých oblastí politiky rozepsaná na 
jednotlivé roky podle kritérií stanovených 
ve společném strategickém rámci NPP 
podle článku 5. Orientační přidělená částka 
finančních prostředků náležitě zohledňuje 
potřeby a absorpční a administrativní 
kapacitu přijímajících zemí. Umožňuje 
řešit nově vznikající potřeby a zahrnuje 
pobídky k zvýšení výkonnosti přijímajících 
zemí při plnění cílů stanovených ve 
víceletých orientačních strategiích.

3. Ve strategických dokumentech je 
uvedena orientační přidělená částka 
finančních prostředků Unie podle 
jednotlivých oblastí politiky rozepsaná na 
jednotlivé roky podle kritérií stanovených 
ve společném strategickém rámci NPP 
podle článku 5, aniž by byla dotčena 
možnost kombinovat pomoc v různých 
oblastech politiky. Orientační přidělená 
částka finančních prostředků náležitě 
zohledňuje potřeby a absorpční 
a administrativní kapacitu přijímajících 
zemí. Umožňuje řešit nově vznikající 
potřeby a zahrnuje pobídky k zvýšení 
výkonnosti přijímajících zemí při plnění 
cílů stanovených ve víceletých 
orientačních strategiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při vypracovávání a revizi 
strategických dokumentů zohledňuje 
Komise poslední usnesení Evropského 
parlament, která se týkají evropské 
integrace všech zemí směřujících 
k přistoupení. Strategické dokumenty jsou 
Evropskému parlamentu na jeho žádost 
k dispozici.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 13

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 je nedostatečný nebo, 
pokud politické okolnosti či 
administrativní otázky mají negativní vliv 
na správu pomoci či rozhodování o ní,
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


