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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V článku 49 Smlouvy o fungování Evropské unie je stanoveno, že o členství v Unii může 
požádat každý evropský stát, který uznává hodnoty EU a zavazuje se k jejich podpoře.
Ukázalo že, že jednotlivé vlny rozšíření EU jsou přínosem pro všechny občany EU a že Unii 
umožnily lépe se připravit na řešení současných a budoucích výzev.

Cílem nového nástroje předvstupní pomoci (NPP II), který navrhuje Komise, je vytvoření 
nástroje, který by kandidátským zemím nabídl odbornou a finanční pomoc, jež by jim měla 
pomoci splnit kritéria spojená se vstupem do EU. Jeho předchůdce (NPP), jehož platnost skončí 
koncem roku 2013, prokázal svou užitečnost jako nástroj, který kandidátským zemím pomáhá 
při překonávání jejich složité situace a zajištění udržitelného rozvoje.

Navrhovatel vítá snahu Komise o to, aby byla budoucí předvstupní pomoc ještě strategičtější, 
účinnější a cíleněji zaměřená, než tomu bylo doposud, a aby usilovala o dosažení trvalejších 
výsledků, pokud jde o zvýšení připravenosti těchto zemí na členství v EU. Nový nástroj by měl 
i nadále sledovat obecný politický cíl, kterým je podpora současných a potenciálních 
kandidátských zemí při jejich přípravě na členství v EU a při postupném přizpůsobování jejich 
institucí a ekonomik normám a politikám Evropské unie. 

Navrhovatel je přesvědčen o tom, že hospodářský rozvoj musí jít ruku v ruce s politickými 
reformami, zatímco hospodářská prosperita je důležitým vektorem nezbytných institucionálních 
a politických změn. Navrhovatel se domnívá, že návrh Komise postrádá dostatečný důraz 
na otázky spojené s hospodářským rozvojem, a překládá pozměňovací návrhy, které mají tento 
nedostatek napravit. Navrhovatel totiž považuje za mimořádně důležité zahrnout hospodářský 
rozvoj a obchodní spolupráci mezi politické oblasti, na něž se vztahuje pomoc podle nařízení 
o NPP II.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

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, Srbska a rovněž Kosova, 

(6) Evropská rada udělila status 
kandidátské země Islandu, Černé Hoře, 
Bývalé jugoslávské republice 
Makedonii, Turecku a nedávno také 
Srbsku. Potvrdila evropskou perspektivu 
Albánie, Bosny a Hercegoviny a rovněž 
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jež jsou považovány za potenciální 
kandidátské země.

Kosova, jež jsou považovány 
za potenciální kandidátské země.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

(13) Je v zájmu Unie spolupracovat 
v průběhu poskytování pomoci na základě 
tohoto nařízení s přijímajícími zeměmi, 
a podpořit tak 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 zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Základní podmínkou úspěchu předvstupní pomoci je její správné využívání. Je proto v zájmu 
přijímajících zemí i v zájmu EU v průběhu celého procesu poskytování pomoci úzce 
spolupracovat. 

Pozměňovací návrh 3

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 

ii) hospodářských reforem mj. v oblasti 
ochrany investic, hospodářské soutěže 
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tlaky a tržními silami v Unii, 
při současném sledování hospodářských, 
sociálních a environmentálních cílů;

a zadávání veřejných zakázek a v oblasti 
hygienických a rostlinolékařských 
předpisů, které jsou nezbytné k vypořádání 
se s konkurenčními tlaky a tržními silami 
v Unii, při současném sledování 
hospodářských, sociálních 
a environmentálních cílů;

Or. en

Odůvodnění

Řádná ochrana investic, účinná a transparentní hospodářská soutěž a předpisy v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a také důsledné přiblížení se unijním hygienickým 
a rostlinolékařským předpisům jsou hlavními prvky zvyšování konkurenceschopnosti 
hospodářství přijímajících zemí. Podpora ze strany EU v této souvislosti má proto naprosto
zásadní význam.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) příp. pomoci zaměřené na to, aby 
se mohly přijímající země stát členy 
Světové obchodní organizace;

Or. en

Odůvodnění

V současné době mají tři ze západobalkánských zemí (Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá 
Hora) status pozorovatele ve WTO. Je nanejvýš důležité tyto země přimět k tomu, aby se staly 
členy WTO, a poskytnout jim v tomto ohledu nezbytnou pomoc.

Pozměňovací návrh 5

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) rozvoje fyzického kapitálu, zejména 
dopravní infrastruktury, a lepšího 
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propojení s unijními a regionálními sítěmi.

Or. en

Odůvodnění

Základní podmínkou hospodářského rozvoje je vhodná dopravní infrastruktura. Navrhovatel 
proto považuje za nezbytné zdůraznit tento prvek fyzického kapitálu. 

Pozměňovací návrh 6

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, 
a zejména jejich institucionálních 
a administrativních možností 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.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné rozšířit a podpořit institucionální a administrativní možnosti přijímajících zemí 
provést reformy, aby byla splněna kritéria přistoupení k EU. Je proto důležité zaměřit pomoc
EU na zvýšení těchto možností.

Pozměňovací návrh 7

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 

– pokrok v oblasti hospodářských reforem; 
přiměřenost a účinnost strategií sociálního 
a hospodářského rozvoje, pokrok směrem 
k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění, mimo jiné 
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prostřednictvím veřejných investic 
podporovaných z NPP;

prostřednictvím veřejných investic 
podporovaných z NPP; pokrok na cestě 
k vytvoření příznivého podnikatelského 
prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů hospodářských reforem je vytvoření předpověditelného, 
transparentního a spravedlivého podnikatelského prostředí. Je proto nutné mezi ukazateli 
pokroku na cestě k dosažení konkrétních cílů předvstupní pomoci jasně uvést dosažení 
pokroku v této oblasti. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) hospodářský rozvoj a obchodní 
spolupráce;

Or. en

Odůvodnění

Jedním z konkrétních cílů pomoci poskytované podle nařízení o NPP II je podpora 
hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje s cílem dosáhnout inteligentního 
a trvalého růstu, z něhož by nebyl nikdo vyloučen. V článku 3 návrhu COM se však mezi 
politickými oblastmi, na něž se pomoc zaměřuje, hospodářský rozvoj a obchodní spolupráce 
neuvádí. Navrhovatel to považuje za hlavní interní nesrovnalost návrhu COM, a proto 
navrhuje, aby byly hospodářský rozvoj a obchodní spolupráce začleněny mezi oblasti politiky, 
na něž se pomoc vztahuje.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) typy činností, jež lze financovat z NPP; b) typy činností, jež lze financovat z NPP, 
a jejich očekávané výsledky;
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Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadou podmíněnosti by se měla předvstupní pomoc zaměřovat na dosažení 
výsledků. Je proto důležité nastínit výsledky, které by měly přijímající země podle očekávání 
dosáhnout.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V případě, že se při přehodnocení 
strategických dokumentů v polovině 
období zjistí, že se finanční prostředky 
přidělené na určitou oblast politiky 
nevyužívají, je možné až 20 % těchto 
prostředků přesměrovat na jinou oblast 
politiky.

Or. en

Odůvodnění

Pružná možnost přidělování finančních prostředků je důležitá z hlediska jejich lepšího 
využívání a poskytuje motivaci k řádnému využívání pomoci. Zpravodaj proto navrhuje, 
aby bylo možné přesměrovat finanční prostředky na jednotlivé oblasti politiky na základě 
přehodnocení strategických dokumentů v polovině období.


