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Pozměňovací návrh 36
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S Indií a Čínou a rovněž se zeměmi se 
středně vysokými příjmy v Asii a Latinské 
Americe byly zahájeny přípravné akce, 
jako je dialog s podniky, podpora obchodu 
a vědecké výměny, k posílení 
a prohloubení spolupráce v oblastech 
mimo oblast působnosti nástroje pro 
rozvojovou spolupráci.

(5)  Přípravné akce, jako je dialog mezi 
veřejnými a soukromými hospodářskými 
partnery a vědecké výměny, by měly posílit 
a prohloubit spolupráci v oblastech, které 
nespadají do působnosti nástroje pro 
rozvojovou spolupráci s Indií a Čínou 
a rovněž se zeměmi se středně vysokými 
příjmy v Asii a Latinské Americe.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Franziska Keller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je v zájmu Unie dále prohlubovat své 
vztahy s partnery, kteří hrají stále 
důležitější úlohu v mezinárodním 
hospodářství a obchodu, v obchodu a 
spolupráci mezi jižními státy, na 
vícestranných fórech, včetně skupiny 
dvaceti ministrů financí a prezidentů 
centrálních bank (G20), v globální správě 
a při řešení problémů globálního významu. 
Unie potřebuje vybudovat komplexní 
partnerství s novými hráči na mezinárodní 
scéně s cílem podporovat stabilní 
mezinárodní řád podporující začlenění, 
usilovat o společné globální veřejné 
statky, ochranu stěžejních zájmů Unie a 
zlepšit informovanost o Unii v těchto 

(7) Je v zájmu Unie dále prohlubovat své 
vztahy s partnery, kteří hrají stále 
důležitější úlohu v mezinárodním 
hospodářství a obchodu, v obchodu a 
spolupráci mezi jižními státy, na 
vícestranných fórech, včetně skupiny 
dvaceti ministrů financí a prezidentů 
centrálních bank (G20), v globální správě 
a při řešení problémů globálního významu. 
Unie potřebuje vybudovat komplexní 
partnerství s novými hráči na mezinárodní 
scéně s cílem podporovat stabilní 
mezinárodní řád podporující začlenění, 
usilovat o společné globální veřejné 
statky, prosazovat základní hodnoty Unie 
a zlepšit informovanost o Unii v těchto 
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zemích. zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Franziska Keller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navzdory zvláštnímu zaměření na 
globální hráče by oblast působnosti tohoto 
nařízení měla být celosvětová 
a umožňovat, aby byla poskytována 
podpora spolupráci s rozvojovými zeměmi, 
kde má Unie významné zájmy, v souladu 
s cíli tohoto nařízení.

(9) Navzdory zvláštnímu zaměření na 
globální hráče by oblast působnosti tohoto 
nařízení měla být celosvětová 
a umožňovat, aby byla poskytována 
podpora spolupráci s rozvojovými zeměmi
tam, kde existují významné společné
zájmy, v souladu s cíli tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zejména se uznává, že jedním z 
velkých problémů, kterým Unie čelí, je boj 
proti změně klimatu, přičemž jde o oblast, 
ve které je naléhavě nutná mezinárodní 
akce. V souladu se záměrem uvedeným ve 
sdělení Komise „Rozpočet – Evropa 
2020“, kterým je zvýšit podíl rozpočtu 
Unie věnovaný klimatu na nejméně 20 %, 
by toto nařízení mělo přispět ke splnění 
tohoto cíle.

(12) Zejména se uznává, že jedním z 
velkých problémů, kterým Unie čelí, je boj 
proti změně klimatu, přičemž jde o oblast, 
ve které je naléhavě nutná mezinárodní 
akce. V souladu se záměrem uvedeným ve 
sdělení Komise „Rozpočet – Evropa 
2020“, kterým je zvýšit podíl rozpočtu 
Unie věnovaný klimatu na nejméně 20 %, 
by toto nařízení mělo přispět ke splnění 
tohoto cíle. Dále by mělo přispět k 
začlenění environmentálních a 
klimatických závazků do pravidel, kterými 
se řídí mezinárodní obchod.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Unie by měla být schopna pružně 
a včas reagovat na vznikající a/nebo 
nepředvídané potřeby, aby se zvýšila 
účinnost jejího závazku podporovat své 
zájmy ve vztazích s třetími zeměmi 
přijímáním zvláštních opatření, na které se 
nevztahují víceleté programy spolupráce.

(17) Unie by měla být schopna pružně 
a včas reagovat na vznikající a/nebo 
nepředvídané potřeby, aby se zvýšila 
účinnost jejího závazku podporovat své 
zájmy a chránit své investice ve vztazích 
s třetími zeměmi přijímáním zvláštních 
opatření, na které se nevztahují víceleté 
programy spolupráce.

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Franziska Keller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Unie by měla být schopna pružně 
a včas reagovat na vznikající a/nebo 
nepředvídané potřeby, aby se zvýšila 
účinnost jejího závazku podporovat své 
zájmy ve vztazích s třetími zeměmi 
přijímáním zvláštních opatření, na které se 
nevztahují víceleté programy spolupráce.

(17) Unie by měla být schopna pružně 
a včas reagovat na vznikající a/nebo 
nepředvídané potřeby, aby se zvýšila 
účinnost jejího závazku podporovat 
společné zájmy ve vztazích s třetími 
zeměmi přijímáním zvláštních opatření, na 
které se nevztahují víceleté programy 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Franziska Keller



PE489.708v01-00 6/15 AM\903553CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi 
k prosazování a podpoře zájmů EU 
a společných zájmů. Nástroj partnerství 
podporuje opatření, která účinně a pružně 
reagují na cíle spolupráce vyplývající 
z dvoustranných, regionálních či 
vícestranných vztahů Unie s třetími 
zeměmi a řeší problémy globálního 
významu.

1. Tímto nařízením se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi 
k prosazování a podpoře hodnot EU 
a společných zájmů. Nástroj partnerství 
podporuje opatření, která účinně a pružně 
reagují na cíle spolupráce vyplývající 
z dvoustranných, regionálních či 
vícestranných vztahů Unie s třetími 
zeměmi a řeší problémy globálního 
významu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Helmut Scholz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou
strategií partnerství pro dvoustrannou, 
regionální a meziregionální spolupráci 
Unie, podporou politického dialogu 
a rozvíjením kolektivního přístupu a reakcí 
na problémy globálního významu, jako je 
energetická bezpečnost, změna klimatu a 
životní prostředí. Tento cíl se měří podle 
zavádění politik a cílů strategie „Evropa 
2020“ v klíčových partnerských zemích;

a) podpora strategií partnerství pro 
dvoustrannou, regionální a meziregionální 
spolupráci Unie rozvíjením politického 
dialogu a kolektivního přístupu a reakcí na 
problémy globálního významu, jako je 
energetická bezpečnost, omezení 
sociálních nerovností, změna klimatu a 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gianluca Susta
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ podporou strategií 
partnerství pro dvoustrannou, regionální 
a meziregionální spolupráci Unie, 
podporou politického dialogu a rozvíjením 
kolektivního přístupu a reakcí na problémy 
globálního významu, jako je energetická 
bezpečnost, změna klimatu a životní 
prostředí. Tento cíl se měří podle zavádění 
politik a cílů strategie „Evropa 2020“ 
v klíčových partnerských zemích;

a) provádění mezinárodního rozměru 
strategie „Evropa 2020“ v zájmu posílení 
doplňkového vztahu mezi vnitřními a 
vnějšími politikami Unie – zejména v 
oblasti inovací, výzkumu a 
konkurenceschopnosti – a to podporou 
strategií partnerství pro dvoustrannou, 
regionální a meziregionální spolupráci 
Unie, podporou politického dialogu 
a rozvíjením kolektivního přístupu a reakcí 
na problémy globálního významu, jako je 
energetická bezpečnost, změna klimatu a 
životní prostředí. Tento cíl se měří podle 
zavádění politik a cílů strategie „Evropa 
2020“ v klíčových partnerských zemích;

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Gianluca Susta

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj
obchodních, investičních 
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky a 
regulačními orgány. Tento cíl se měří 
podílem zahraničního obchodu Unie 
s klíčovými partnerskými zeměmi a 
obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

b) zlepšení přístupu na trhy třetích zemí, 
rozvíjení obchodu, odstraňování
obchodních a investičních překážek a 
podnikání kroků proti neodůvodněným 
protekcionistickým opatřením a 
regulačním překážkám, a to zejména 
prosazováním mezinárodních standardů, 
zvyšování míry ochrany práv duševního 
vlastnictví a vytváření bezpečného 
prostředí pro investice a nových 
obchodních příležitostí pro evropské 
společnosti – zejména malé a střední 
podniky – v celosvětovém měřítku, a to
prostřednictvím hospodářských partnerství 
a spolupráce mezi podniky a regulačními 
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orgány v právních a daňových 
záležitostech a podpůrných programů a 
nástrojů zaměřených na 
internacionalizaci malých a středních 
podniků;     tento cíl se měří podílem
zahraničního obchodu Unie s klíčovými 
partnerskými zeměmi a obchodem a 
investičními toky do všech partnerských 
zemí, na které se konkrétně zaměřují 
činnosti, programy a opatření podle tohoto 
nařízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Franziska Keller

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních 
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky a 
regulačními orgány. Tento cíl se měří 
podílem zahraničního obchodu Unie 
s klíčovými partnerskými zeměmi a
obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

b) prosazování vysokých sociálních a 
environmentálních norem pro spravedlivý 
obchod a investiční vztahy prostřednictvím 
hospodářských partnerství a spolupráce 
mezi podniky a regulačními orgány. Tento 
cíl se měří mimo jiné podílem 
zahraničního obchodu Unie s klíčovými 
partnerskými zeměmi, obchodní a
investiční bilancí  s partnerskými zeměmi 
a přijetím kvalifikačních obchodních 
opatření, na které se konkrétně zaměřují 
činnosti, programy a opatření podle tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních 
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky a
regulačními orgány. Tento cíl se měří
podílem zahraničního obchodu Unie 
s klíčovými partnerskými zeměmi a 
obchodem a investičními toky do 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
podle tohoto nařízení;

b) rozvoj obchodu, investic a spolupráce 
veřejných i soukromých společností
prostřednictvím hospodářských partnerství, 
vzdělávání a spolupráce mezi regulačními 
orgány. Tento cíl se měří podle zvýšení 
míry vzájemných výměn s partnerskými 
zeměmi a obchodem a investičními toky z 
a do partnerských zemí, na které se 
konkrétně zaměřují činnosti, programy a 
opatření podle tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Franziska Keller

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při provádění tohoto nařízení je cílem 
Unie zajistit celistvost a soudržnost 
s jinými oblastmi její vnější činnosti, 
zejména s nástrojem pro rozvojovou 
spolupráci pro rozvojové země, jakož 
i s jinými příslušnými politikami Unie, a to 
tvorbou politiky, strategickým plánováním 
a programováním a prováděním opatření.

4. Při provádění tohoto nařízení je cílem 
Unie zajistit celistvost a soudržnost 
s jinými oblastmi její vnější činnosti, 
zejména s nástrojem pro rozvojovou 
spolupráci pro rozvojové země, v souladu s 
unijní zásadou soudržnosti politik v zájmu 
rozvoje zakotvenou v článku 208 SFEU, 
jakož i s jinými příslušnými politikami 
Unie, a to tvorbou politiky, strategickým 
plánováním a programováním 
a prováděním opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Franziska Keller
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Opatření financovaná podle tohoto 
nařízení vycházejí případně z politik 
spolupráce stanovených v nástrojích, jako 
jsou dohody, prohlášení a akční plány mezi 
Unií a dotčenými třetími zeměmi a regiony 
a zahrnují také oblasti spojené se 
zvláštními zájmy, politickými prioritami 
a strategiemi Unie.

5. Opatření financovaná podle tohoto 
nařízení vycházejí případně z politik 
spolupráce stanovených v nástrojích, jako 
jsou dohody, prohlášení a akční plány mezi 
Unií a dotčenými třetími zeměmi a regiony 
a zahrnují také oblasti spojené se 
zvláštními hodnotami, politickými 
prioritami a strategiemi Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jak stanoví čl. 13 odst. 2 nařízení „Erasmus 
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 místními, regionálními a celostátními 
orgány/institucemi/organizacemi z těchto 
zemí. Na tyto finanční prostředky se 
použijí ustanovení nařízení „Erasmus pro 
všechny“.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 51
Gianluca Susta

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadnění (a podpora) obchodních 
vztahů a procesů obchodní integrace, mj. 
mezi jižními státy, podpora investičních 
toků a hospodářských partnerství Unie, 
včetně zaměření na malé a střední podniky;

c) usnadnění (a podpora) hospodářských a
obchodních vztahů a procesů obchodní 
integrace, mj. mezi jižními státy, upevnění 
obchodních vztahů s novými 
makroregiony důležitými pro Unii,
podpora investičních toků a hospodářských 
partnerství Unie, včetně zaměření na malé 
a střední podniky; podpůrná opatření i 
nástroje pro podporu internacionalizace 
malých a středních podniků (včetně 
vzdělávacích a informačních programů a 
kontaktních míst pro podávání informací 
o trzích třetích zemí); zvyšování míry 
ochrany práv duševního vlastnictví, 
prohloubení dialogu mezi regulačními 
orgány a usnadnění přístupu na trhy 
třetích zemí;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora politického a odvětvového 
dialogu zahrnujícího politické, 
hospodářské, regulační, environmentální, 
sociální, výzkumné a kulturní činitele 
a nevládní organizace Unie a třetích zemí;

d) podpora politického a odvětvového 
dialogu zahrnujícího politické, 
hospodářské, regulační, environmentální, 
sociální, výzkumné a kulturní činitele 
a nevládní organizace Unie a třetích zemí a 
jejich regionální a místní úřady a 
sdružení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora iniciativ a činností Unie či 
společného zájmu v oblastech, jako jsou 
změna klimatu, problematika životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti, 
účinné využívání zdrojů, suroviny, 
energetika, doprava, výzkum, věda 
a inovace, zaměstnanost a sociální politika, 
udržitelný rozvoj včetně podpory důstojné 
práce, sociální odpovědnost podniků, 
obchod a spolupráce mezi jižními státy, 
vzdělávání, kultura, cestovní ruch, 
informační a komunikační technologie, 
zdravotnictví, spravedlnost, celní 
a finanční záležitosti, statistika a jakékoli 
jiné oblasti zvláštních zájmů Unie nebo 
společného zájmu Unie a třetích zemí;

f) podpora iniciativ a činností Unie či 
společného zájmu v oblastech, jako jsou 
změna klimatu, problematika životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti, 
účinné využívání zdrojů, suroviny, 
energetika, doprava, výzkum, věda 
a inovace, zaměstnanost a sociální politika, 
udržitelný rozvoj včetně podpory důstojné 
práce, sociální odpovědnost podniků, 
obchod a spolupráce mezi jižními státy, 
vzdělávání, kultura, cestovní ruch, 
informační a komunikační technologie, 
zdravotnictví, spravedlnost, celní 
záležitosti, práva duševního vlastnictví, 
ochrana údajů, daňové a finanční 
záležitosti, statistika a jakékoli jiné oblasti 
zvláštních zájmů Unie nebo společného 
zájmu Unie a třetích zemí;

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora iniciativ a činností Unie či 
společného zájmu v oblastech, jako jsou 
změna klimatu, problematika životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti, 
účinné využívání zdrojů, suroviny, 
energetika, doprava, výzkum, věda 
a inovace, zaměstnanost a sociální politika, 

f) podpora iniciativ a činností Unie či 
společného zájmu v oblastech, jako jsou 
změna klimatu, problematika životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti, 
účinné využívání zdrojů, suroviny, 
energetika, doprava, výzkum, věda 
a inovace, zaměstnanost a sociální politika, 
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udržitelný rozvoj včetně podpory důstojné 
práce, sociální odpovědnost podniků, 
obchod a spolupráce mezi jižními státy, 
vzdělávání, kultura, cestovní ruch, 
informační a komunikační technologie, 
zdravotnictví, spravedlnost, celní 
a finanční záležitosti, statistika a jakékoli 
jiné oblasti zvláštních zájmů Unie nebo 
společného zájmu Unie a třetích zemí;

udržitelný rozvoj včetně podpory důstojné 
práce, omezování sociálních nerovností, 
sociální odpovědnost podniků, obchod a 
spolupráce mezi jižními státy, vzdělávání, 
kultura, cestovní ruch, informační 
a komunikační technologie, zdravotnictví, 
spravedlnost, celní a finanční záležitosti, 
statistika a jakékoli jiné oblasti zvláštních 
zájmů Unie nebo společného zájmu Unie 
a třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpora iniciativ a činností Unie či 
společného zájmu v oblastech, jako jsou 
změna klimatu, problematika životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti, 
účinné využívání zdrojů, suroviny, 
energetika, doprava, výzkum, věda 
a inovace, zaměstnanost a sociální politika, 
udržitelný rozvoj včetně podpory důstojné 
práce, sociální odpovědnost podniků, 
obchod a spolupráce mezi jižními státy, 
vzdělávání, kultura, cestovní ruch, 
informační a komunikační technologie, 
zdravotnictví, spravedlnost, celní 
a finanční záležitosti, statistika a jakékoli 
jiné oblasti zvláštních zájmů Unie nebo 
společného zájmu Unie a třetích zemí;

f) podpora iniciativ a činností Unie či 
společného zájmu v oblastech, jako jsou 
změna klimatu, problematika životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti, 
účinné využívání zdrojů, suroviny, 
energetika, doprava, výzkum, věda 
a inovace, konsolidace regionálních a 
místních úřadů a občanské společnosti, 
zaměstnanost a sociální politika, udržitelný 
rozvoj včetně podpory důstojné práce, 
sociální odpovědnost podniků, obchod a 
spolupráce mezi severem a jihem a mezi 
jižními státy, vzdělávání, odborné 
vzdělávání, kultura, cestovní ruch, místní 
rozvoj, informační a komunikační 
technologie, zdravotnictví, spravedlnost, 
celní a finanční záležitosti, statistika 
a jakékoli jiné oblasti zvláštních zájmů 
Unie nebo společného zájmu Unie a třetích 
zemí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 56
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) posílení povědomí o Unii a jejího 
pochopení a zvýšení jejího zviditelnění ve 
třetích zemích.

g) posílení povědomí o Unii a jejího 
pochopení a zvýšení její možnosti budovat 
partnerství s třetími zeměmi v zájmu 
dosažení některých jejích hlavních cílů (v 
oblasti životního prostředí, kulturní 
rozmanitosti či boje proti praní špinavých 
peněz)

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Gianluca Susta

Návrh nařízení
Příloha 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia
ORIENTAČNÍ FINANČNÍ PŘÍDĚLY 
PRO OBDOBÍ 2014–2020
Celková finanční referenční částka 
(1 131 000 000 EUR ) se rozdělí mezi 
jednotlivé specifické cíle následujícím 
způsobem:
cíl č. 1 (provádění mezinárodního 
rozměru strategie „Evropa 2020“):  43 %;
cíl č. 2 (zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
obchodních, investičních 
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti):  30 %;
cíl č. 3 (posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně): 18 % a
nepřidělená rezerva (rozplánuje se mezi 
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tři cíle podle potřeby): 5 %.

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Franziska Keller

Návrh nařízení
Příloha 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA 1a
ORIENTAČNÍ FINANČNÍ PŘÍDĚLY 
PRO OBDOBÍ 2014–2020
Celková finanční referenční částka 
(1 131 000 000 EUR ) se rozdělí mezi 
jednotlivé specifické cíle následujícím 
způsobem:
cíl č. 1 (provádění mezinárodního 
rozměru strategie „Evropa 2020“):  53 %;
cíl č. 2 (prosazování vysokých sociálních a 
environmentálních norem pro spravedlivý 
obchod a investiční vztahy): 20 %;
cíl č. 3 (posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně): 18 %; a
nepřidělená rezerva (rozplánuje se mezi 
tři cíle podle potřeby): 5 %.

Or. en


