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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská politika sousedství (EPS) má vzhledem ke sdílenému zájmu, aby v okolí Evropy 
existoval širší prostor demokracie, stability, prosperity a míru, zásadní význam pro stabilitu 
zemí sousedících s EU a přispívá k bezpečnosti a pokroku všech. Evropský nástroj sousedství 
(ENS) jako prostředek provádění politiky EU ve vztahu k sousedním zemím by měl vycházet 
ze základních hodnot, jako jsou demokracie a právní stát, současně však také musí sloužit 
jako prostředek realizace konkrétních cílů, jako je tvorba pracovních míst a zajištění sociální 
ochrany, které jsou příslibem toho, že tyto země dosáhnou v budoucnu lepšího postavení a 
růstu, který bude podporovat začlenění. EU se svým celosvětově proslulým sociálním 
modelem může nabídnout a sdílet jedinečné odborné znalosti.

ENS musí být přepracován a musí stanovit podmínky – způsobem, který bude ve srovnání 
s předchozím nástrojem účinnější – přidělování vlastních prostředků, aby umožňoval 
adekvátním a flexibilním způsobem reagovat na změny a historické výzvy v partnerských 
zemích. Mají-li být uplatňovány zásady podmíněnosti a „více za více“, měl by být přednostně 
zohledňován pokrok v sociální oblasti, který je odrazem důstojnosti a hlavního pokroku ve 
společnosti.

K tomuto nařízení bylo proto podáno několik pozměňovacích návrhů, které stanovují sociální 
cíle jako základní předpoklad finanční pomoci a které odrážejí ducha i literu Lisabonské 
smlouvy, zvláště pak její slavné sociální doložky (čl. 9 SFEU, v němž se uvádí, že 
„při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti 
sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany 
lidského zdraví“).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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, základních 
sociálních práv a právního státu jakožto 
hodnot, na nichž se zakládá, 
prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
třetími zeměmi.
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Pozměňovací návrh 2

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, sociální 
ochrana, zásady tržní ekonomiky a 
udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 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, 
mechanismy podpory a sledování 
zaměstnanosti a jiné oblasti spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

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 a sociální spravedlnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22 b) Pro Unii i její partnery má zásadní 
význam spolupráce v oblasti kontrolované 
cirkulační mobility umožňující zajistit 
spravedlivou migraci a boj proti 
obchodování s lidmi a jejich 
vykořisťování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22 c) 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 v partnerských zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 a 
sociální spravedlnosti, na zavádění pevné 
a udržitelné demokracie a svobody 
sdělovacích prostředků, na podporu řádné 
správy věcí veřejných, na budování 
prosperující občanské společnosti včetně 
sociálních partnerů a na rozvíjení 
sociálního dialogu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) úsilí o vytváření důstojných 
pracovních míst, sociální ochranu, 
potřebná zlepšení politiky práce, 
zahrnující programy vzdělávání a odborné 
přípravy, na ochranu práv zaměstnanců a 
na řešení jejich porušování na trhu práce 
a prosazování norem Mezinárodní 
organizace práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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 s důrazem na podporu malých a 
středních podniků 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

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, zejména kontrolovanou 
cirkulační mobilitu, která umožňuje 
v případě potřeby využívat odborných 
znalostí, zároveň však předchází 
potenciálnímu odlivu mozků a v jejímž 
rámci je zajištěna zásada rovného 
zacházení, a na podporu mezilidských 
kontaktů a vyhledávání kvalifikací, které 
jsou dostupné v daném regionu, podle 
poptávky zaměstnavatelů, kteří žádají 
určité kvalifikace a nabízejí pracovní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, udržitelného rozvoje venkova, 
opatření v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

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) budování důvěry, kontrolu nepovolené 
migrace, jejímž účelem je zamezit tomu, 
aby migranti byli vystaveni mj. rizikům 
nezákonné činnosti a špatných životních 
podmínek, a další opatření přispívající k 
bezpečnosti, jakož i na předcházení 
konfliktů a jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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), aa), 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 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 rovněž povinnost, podle 
níž musí mít sociální partneři a občanská 
společnost možnost podílet se na 
sociálním dialogu a musí s nimi být před 
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zavedením právních předpisů vedeny 
konzultace.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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 a sociálním 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.

Or. en


