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Pozměňovací návrh 11
Maria Eleni Koppa

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 potvrzeno, že 
splňuje přístupová kritéria 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, řádnou veřejnou 
správu, 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 a především 
povinnosti podle Smluv.

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Paul Murphy

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 

(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 
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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.

týkají stability institucí zaručujících 
demokracii, právní stát, dodržování 
demokratických a lidských práv, potírání 
chudoby a respektování a ochranu menšin, 
dostatečného rozvoje ekonomiky, jež bude 
s to odolávat konkurenčním tlakům na 
vnitřním trhu, zejména pokud jde o 
zachovávání a zvyšování výše mezd, 
zlepšování práv pracovníků a odborových 
svazů a veřejných služeb, včetně 
zdravotnictví, vzdělávání a důchodů, 
a dále zlepšování ochrany životního 
prostředí a schopnosti převzít nejen práva, 
nýbrž rovněž povinnosti podle Smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Přístupový proces je založen na 
objektivních kritériích a použití zásady 
rovného zacházení se všemi žadatelskými 
státy. Pokrok na cestě k přistoupení závisí 
na schopnosti žadatelského státu provést 
potřebné reformy s cílem přizpůsobit svůj 
politický, institucionální, právní, správní a 
ekonomický systém pravidlům, normám, 
politikám a postupům v Unii.

(5) Přístupový proces je založen na 
objektivních kritériích a použití zásady 
rovného zacházení se všemi žadatelskými 
státy. Pokrok na cestě k přistoupení závisí 
na schopnosti žadatelského státu provést 
potřebné reformy s cílem přizpůsobit svůj 
politický, institucionální, právní, správní a 
ekonomický systém zásadám, pravidlům, 
normám, politikám a postupům v Unii.

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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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,
Turecku a Srbsku. Potvrdila evropskou 
perspektivu Albánie, Bosny a Hercegoviny 
a Kosova, jež jsou považovány za 
potenciální kandidátské země.

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Maria Eleni Koppa

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 

(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 úplný
soulad s kodaňskými kritérii. Provázanost 
mezi finanční pomocí a celkovým 
pokrokem dosaženým při naplňování 
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předvstupní strategie by měla být posílena. předvstupní strategie by měla být posílena.

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Paul Murphy

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, 
posílit demokratickou reformu a 
odpovědnost soudnictví a veřejné správy, 
podporovat a dodržovat základní, 
demokratická, lidská a zaměstnanecká
práva a prosazovat a zohledňovat rovnost 
žen a mužů, účinné dodržování zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
etnické příslušnosti, náboženského 
vyznání či přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku či sexuální orientace; dále 
by měla posílit práva dítěte a bojovat proti 
násilí a obtěžování žen, dětí, nezletilých 
a dalších osob vyžadujících zvláštní 
ochranu. Měla by zlepšit rovněž jejich 
hospodářský a sociální rozvoj, který je 
základem programu inteligentního 
a udržitelného růstu; měla by zejména 
zlepšit podporu boje proti sociálnímu 
vyloučení a chudobě v souladu se strategií 
Evropa 2020, a zajistit postupný soulad s 
kodaňskými kritérii. Provázanost mezi 
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finanční pomocí a celkovým pokrokem 
dosaženým při naplňování předvstupní 
strategie by měla být posílena.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8 a) Je nezbytné angažovat do utváření 
a uskutečňování projektů financovaných 
z NPP stále více nevládních organizací, a 
zajistit tak, aby pomoc NPP odrážela 
skutečné potřeby a očekávání, zlepšit 
profil projektů NPP a v přijímajících 
zemích podporovat rozvoj energické 
občanské společnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Paul Murphy

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 

(13) Je v zájmu Unie napomáhat 
přijímajícím zemím v jejich úsilí o reformu 
svých systémů a jejich přizpůsobení 
systémům Unie, pokud si to přejí. 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 
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zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení tohoto cíle.

zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné k 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Paul Murphy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pokud jde o tyto akty v přenesené 
pravomoci, je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(16) Pokud jde o tyto akty v přenesené 
pravomoci, je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci musí Komise 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě, 
aby tyto orgány mohly plně vykonávat své 
pravomoci, včetně svého práva vetovat akt 
v přenesené pravomoci či rušit pověření;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) posílení demokratických institucí a 
právního státu, včetně jeho prosazování;

i) posílení demokratických institucí a 
právního státu, včetně jeho prosazování;
zapojení odborových svazů a dalších 
organizací občanské společnosti, místních 
a regionálních orgánů do přípravy, 
provádění, monitorování 
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a vyhodnocování;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Maria Eleni Koppa

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, prosazování rovnosti žen a 
mužů a náboženských svobod, zákazu 
diskriminace a svobody tisku, sdělovacích 
prostředků a internetu a prosazování 
dobrých sousedských vztahů;

Or. el

Pozměňovací návrh 22
Paul Murphy

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 demokratických, 
lidských a zaměstnaneckých práv a 
základních svobod, důslednější dodržování 
práv menšin, včetně práva na sebeurčení, 
prosazování a zohledňování rovnosti žen 
a mužů, účinné dodržování zásady zákazu 
diskriminace na základě pohlaví, etnické 
příslušnosti, náboženského vyznání či 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace, včetně rovnosti 
mezi ženami a muži a práv všech osob, 
včetně osob se zdravotním postižením 
a starších osob k zajištění ochrany 
osobních údajů, posílení práv dítěte, 
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potírání násilí a obtěžování žen, dětí, 
menšin a dalších osob vyžadujících 
zvláštní ochranu; podporování a ochrana
svobody tisku a prosazování dobrých 
sousedských vztahů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Maria Eleni Koppa

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 zahájení 
a posílení sociálního dialogu;

Or. el

Pozměňovací návrh 24
Maria Eleni Koppa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) dosažení souladu s normami Unie v 
ekonomice a správě ekonomických 
záležitostí;

i) dosažení souladu s normami Unie v 
ekonomice a správě ekonomických 
záležitostí a potírání korupce a podvodů;
rovněž zohlednění potřeb a výzev 
pramenících z celosvětové hospodářské 
krize;

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Franziska Keller
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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 a daňových reforem, 
které jsou nezbytné k vypořádání se s 
konkurenčními tlaky a tržními silami v 
Unii, při současném sledování 
hospodářských, sociálních a 
environmentálních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Paul Murphy

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) demokratizací hospodářství, při 
současném výrazném zvyšování sociálních 
a environmentálních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Franziska Keller

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, důstojné práce
a rozvoje lidského kapitálu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Maria Eleni Koppa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpory zaměstnanosti a rozvoje 
lidského kapitálu;

iii) boje proti nezaměstnanosti, podpory 
zaměstnanosti a rozvoje lidského kapitálu;

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Paul Murphy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podpory zaměstnanosti a rozvoje 
lidského kapitálu;

iii) vytváření pracovních míst a veřejných 
investic do vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Paul Murphy

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;
řádného dodržování práv odborových 
svazů;

Or. en



AM\904008CS.doc 13/14 PE491.079v01-00

CS

Pozměňovací návrh 31
Maria Eleni Koppa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) rozvoje fyzického kapitálu a lepšího 
propojení s unijními a regionálními sítěmi.

v) ochranou přírodních zdrojů, 
udržitelným řízením kovů vzácných zemin, 
rozvoje fyzického kapitálu a lepšího 
propojení s unijními a regionálními sítěmi

Or. el

Pozměňovací návrh 32
Paul Murphy

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 demokratických 
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Maria Eleni Koppa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zaměstnanost, sociální politiky a rozvoj 
lidských zdrojů;

(c) boj proti nezaměstnanosti, zejména 
proti nezaměstnanosti mladých lidí; 
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zaměstnanost, sociální politiky a rozvoj 
lidských zdrojů;

Or. el


