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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem evropské politiky sousedství je vytvořit na hranicích EU prostor prosperity a dobrých 
sousedských vztahů. V rámci evropské politiky sousedství nabízí EU svým sousedům 
privilegovaný vztah založený na vzájemném závazku k hodnotám, jako jsou demokracie 
a lidská práva, právní stát, řádná veřejná správa, tržní hospodářství a udržitelný rozvoj. 
Evropská politika sousedství je rovněž spojena s politickým přidružováním a hlubší 
hospodářskou integrací, se zvýšenou mobilitou a intenzivnějšími mezilidskými kontakty. 

Evropská politika sousedství byla koncipována v roce 2004 a vztahuje se na 16 zemí ležících 
východně a jižně od hranic EU, konkrétně pak na Alžírsko, Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Egypt, Gruzii, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, Moldavskou republiku, Maroko, okupované 
palestinské území, Sýrii, Tunisko a Ukrajinu. Je financována prostřednictvím evropského 
nástroje sousedství a partnerství, který zahrnuje těchto 16 zemí, na něž se uplatňuje evropská 
politika sousedství, a Rusko.

Změny ve vztazích mezi EU a jejími sousedy a vývoj v sousedních zemích, zejména události 
arabského jara, vedly EU k vymezení nového strategického politického rámce pro vztahy se 
sousedními zeměmi. Nový přístup přichází s návrhem, aby partnerům, kteří jsou pevně 
odhodláni budovat demokratickou společnost a provádět reformy, byla v souladu se zásadou 
„více za více“ a zásadou vzájemné odpovědnosti poskytována větší podpora.

Evropský nástroj sousedství dříve vhodně doplňoval evropskou politiku sousedství, ovšem 
nyní musí reagovat na nové skutečnosti, a proto je nezbytné upravit jeho strukturu tak, aby 
tento nástroj posílil provádění zásad nové politiky sousedství, včetně zásady „více za více“.

Více za více

U každé podpory poskytované jednotlivým partnerským zemím je třeba stanovit její formu 
a výši, a to v souladu se závazky dané země a vývojem demokratických reformních procesů 
a strukturálních reforem, které mají zabezpečit dodržování základních zásad tržního 
hospodářství. 

Diferenciace

Finanční prostředky tohoto nástroje je nezbytné rozlišit podle formy a výše v závislosti 
na hospodářské situaci a potřebách jednotlivých partnerských zemí a dále podle míry, do jaké 
se daná partnerská země zavázala k reformám, a podle toho, jak v jejich provádění pokračuje, 
v souladu se zásadou „více za více“. 

Zjednodušení a vyšší účinnost

Navrhovatelka podporuje návrhy Komise zavést jednodušší a pružnější postupy. Nové 
nařízení zjednodušuje právní prostředí, zlepšuje přístup regionů, partnerských zemí, 
organizací občanské společnosti, malých a středních podniků apod. k podpoře ze strany EU, 
usnadňuje a zkracuje programovací proces a urychluje přijetí prováděcích opatření a rychlejší 
poskytování podpory EU. 



PE488.009v01-00 4/13 PA\900717CS.doc

CS

Zvláštní cíle unijní podpory

Do oblasti působnosti tohoto nástroje spadá provádění dohod o partnerství a spolupráci, 
dohod o přidružení, obsáhlých a komplexních dohod o volném obchodu nebo jiných 
příslušných dohod a dále podpora řádné veřejné správy a rovnoměrný rozvoj sociální 
a hospodářské oblasti.

Je nezbytné racionalizovat seznam konkrétních tematických oblastí, aby lépe odrážely zásadní 
cíle a zaměření evropské politiky sousedství. Navrhovatelka v tomto ohledu sdílí přístup 
Komise a navrhuje cíle, které jsou pro vytvoření prostoru prosperity a dobrých sousedských 
vztahů na hranicích EU nejdůležitější. 

Navrhovatelka doporučuje, aby evropský nástroj sousedství podporoval zásady tržního 
hospodářství, otevření trhu se zbožím a službami, spolupráci mezi podniky, rozvoj 
soukromého sektoru, zejména prostřednictvím podpory malých a středních podniků 
a podnikání, právní jistotu investic obou stran, zaměstnatelnost pracovníků, boj proti korupci, 
daňovým podvodům a praní peněz, propojování energetických soustav a dopravy a posílení 
sítí sociální ochrany.  

Pozastavení provádění dohody

Unie musí být ve svém zaměření na politiku sousedství a její závazky vytvořit oblast 
prosperity a demokracie jednotná a neskromná. Navrhovatelka se domnívá, že vážná 
a opakovaná nedodržování právních předpisů WTO nebo obchodních dohod uzavřených s EU 
by měla být dostatečnými důvody k úplnému či částečnému pozastavení pomoci ze strany 
Unie.

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 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Článek 206 Smlouvy o fungování EU 
stanoví, že Unie přispívá ve společném 
zájmu k harmonickému rozvoji světového 
obchodu, k postupnému odstranění 
omezení mezinárodního obchodu 
a přímých zahraničních investic 
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a ke snižování celních a jiných překážek. 

Or. es

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 veřejná 
správa, zásady tržní ekonomiky a přechod 
k dobře fungujícímu tržnímu hospodářství 
a udržitelný rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a)Uzavření obsáhlých a komplexních 
dohod o volném obchodu (DCFTA) 
mezi EU a sousedními zeměmi 
představuje prioritu, která musí zaručit 
postupné a vyvážené otevírání trhů se 
zbožím a službami na obou stranách 
a přijetí rostlinolékařských a 
environmentálních norem rovnocenných 
s normami EU a rovněž přijetí 
minimálních sociálních standardů 
ze strany našich partnerů. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Hlavními cíli evropské politiky 
sousedství musí být otevření trhů 
veřejných zakázek a zabezpečení právní 
jistoty investic obou stran.

Or. es

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak hospodářská a rozpočtová situace 
Unie omezuje zdroje, jež jsou pro tuto 
podporu k dispozici. Komise proto musí 
usilovat o to, aby se s dostupnými zdroji 
nakládalo co nejúčinněji, a to využíváním 
finančních nástrojů s pákovým efektem. 
Ten by se mohl zvýšit, pokud by se 
umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji.

(19) Vnější podpora Evropské unie je 
spojena s rostoucími finančními potřebami, 
avšak hospodářská a rozpočtová situace 
Unie omezuje zdroje, jež jsou pro tuto 
podporu k dispozici. Komise proto musí 
usilovat o to, aby se s dostupnými zdroji 
nakládalo co nejúčinněji, a to využíváním 
finančních nástrojů s pákovým efektem. 
Ten by se mohl zvýšit větším využíváním 
kapacity pákového efektu Evropské 
investiční banky (EIB) a Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj, a pokud by se 
umožnilo jednorázově a opakovaně 
využívat prostředků investovaných 
a vytvořených finančními nástroji.

Or. es
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Unie je odhodlána podporovat 
ve vztazích se svými partnery po celém 
světě důstojnou práci, jakož i ratifikaci 
a účinné provádění mezinárodně 
uznávaných norem v oblasti práce 
a mnohostranných dohod o životním 
prostředí.

(22) Unie je odhodlána podporovat 
ve vztazích se svými partnery po celém 
světě důstojnou práci, jakož i ratifikaci 
a účinné provádění mezinárodně 
uznávaných norem v oblasti práce 
a mnohostranných dohod o životním 
prostředí, řádnou veřejnou správu a boj 
proti korupci, daňovým podvodům a praní 
peněz.

Or. es

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle tohoto nařízení má 
napomáhat posílené politické spolupráci 
a postupné hospodářské integraci mezi 
Unií a partnerskými zeměmi, zejména pak 
provádění dohod o partnerství a spolupráci, 
dohod o přidružení nebo jiných stávajících 
a budoucích dohod, jakož i společně 
sjednaných akčních plánů.

1. Podpora podle tohoto nařízení má 
napomáhat posílené politické spolupráci 
a postupné hospodářské integraci mezi 
Unií a partnerskými zeměmi, zejména pak 
provádění dohod o partnerství a spolupráci, 
dohod o přidružení, obsáhlých 
a komplexních dohod o volném obchodu 
(DCFTA) nebo jiných stávajících 
a budoucích dohod, jakož i společně 
sjednaných akčních plánů.

Or. es
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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, 
zavádění pevné a udržitelné demokracie, 
zásad tržního hospodářství, podporu řádné 
veřejné správy, boj proti korupci, daňovým 
podvodům a praní peněz a budování 
prosperující občanské společnosti 
zahrnující sociální partnery;

Or. es

Pozměňovací návrh 9

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 a posílenou odvětvovou 
a meziodvětvovou spolupráci, mimo jiné 
prostřednictvím otevření trhů se zbožím 
a službami a 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 
energetických a dopravních sítí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 10

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, podporu mezilidských 
kontaktů a mezipodnikovou spolupráci;

Or. es

Pozměňovací návrh 11

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, mýcení chudoby 
posilováním sociálních záchranných sítí, 
zlepšováním zaměstnatelnosti pracovníků 
a rozvojem soukromého sektoru, zejména 
pomocí podpory malých a středních 
podniků a podnikání; na podporu vnitřní 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, rozvoje venkova, opatření 
v oblasti klimatu a odolnosti vůči 
pohromám;

Or. es

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vytvoření příznivého rámce pro přímé 
zahraniční investice, který zabezpečí 
právní jistotu investic obou stran;
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Or. es

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 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), 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 a investiční toky
a ukazatele umožňující měření vnitřních 
hospodářských rozdílů včetně míry 
zaměstnanosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zastřešující politický rámec 
pro programování a provádění unijní 
podpory podle tohoto nařízení vytvářejí 
dohody o partnerství a spolupráci, dohody 
o přidružení a jiné stávající nebo budoucí 
dohody o navázání vztahů s partnerskými 
zeměmi, příslušná sdělení, závěry Rady 

1. Zastřešující politický rámec 
pro programování a provádění unijní 
podpory podle tohoto nařízení vytvářejí 
dohody o partnerství a spolupráci, dohody 
o přidružení, obsáhlé a komplexní dohody 
o volném obchodu (DCFTA) a jiné 
stávající nebo budoucí dohody o navázání 
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a usnesení Evropského parlamentu, jakož 
i příslušné závěry ministerských schůzek 
s partnerskými zeměmi.

vztahů s partnerskými zeměmi, příslušná 
sdělení, závěry Rady a usnesení 
Evropského parlamentu, jakož i příslušné 
závěry ministerských schůzek 
s partnerskými zeměmi.

Or. es

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U podpory, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení jednotlivým partnerským 
zemím, se rozlišuje forma a výše podle 
míry, do jaké se daná partnerská země 
zavázala k reformám, a podle toho, jak 
v jejich provádění pokračuje. V této 
diferenciaci se odráží ambice, které má 
daná země ve vztahu k partnerství s Unií, 
její pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie a v plnění dohodnutých 
reformních cílů, její potřeby a kapacity 
a potenciální dopad podpory ze strany 
Unie.

1. U podpory, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení jednotlivým partnerským 
zemím, se rozlišuje forma a výše podle 
míry, do jaké se daná partnerská země 
zavázala k reformám, a podle toho, jak 
v jejich provádění pokračuje. V této 
diferenciaci se odráží ambice, které má 
daná země ve vztahu k partnerství s Unií, 
její pokrok v budování pevné a udržitelné 
demokracie, respektování a dodržování 
hlavních zásad tržního hospodářství,
pokrok v plnění dohodnutých reformních 
cílů, potřeby a kapacity dané země 
a potenciální dopad podpory ze strany 
Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise, členské státy a Evropská
investiční banka zajistí soudržnost mezi 
podporou poskytovanou podle tohoto 
nařízení a jinou podporou poskytovanou 
Unií, členskými státy a Evropskou 

2. Komise, členské státy a Evropská 
investiční banka zajistí soudržnost mezi 
podporou poskytovanou podle tohoto 
nařízení a jinou podporou poskytovanou 
Unií, členskými státy, Evropskou 
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investiční bankou. investiční bankou a Evropskou bankou 
pro obnovu a rozvoj.

Or. es

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případě krizí či ohrožení demokracie, 
právního státu, lidských práv a základních 
svobod nebo v případě přírodních či 
člověkem způsobených katastrof mohou 
být programovací dokumenty podrobeny 
přezkumu ad hoc. Tento nouzový přezkum 
má zajistit zachování soudržnosti mezi 
unijní podporou poskytovanou podle 
tohoto nařízení a podporou poskytovanou 
podle jiných unijních finančních nástrojů. 
Nouzový přezkum může vést k přijetí 
revidovaných programovacích dokumentů. 
V takovém případě Komise revidované 
programovací dokumenty zašle do jednoho 
měsíce od jejich přijetí pro informaci 
Evropskému parlamentu a Radě.

9. V případě krizí či ohrožení demokracie, 
právního státu, lidských práv a základních 
svobod, dále v případě vážného 
a opakovaného porušování právních 
předpisů Světové obchodní organizace 
(WTO) nebo obchodních dohod s Unií,
nebo v případě přírodních či člověkem 
způsobených katastrof mohou být 
programovací dokumenty podrobeny 
přezkumu ad hoc. Tento nouzový přezkum 
má zajistit zachování soudržnosti mezi 
unijní podporou poskytovanou podle 
tohoto nařízení a podporou poskytovanou 
podle jiných unijních finančních nástrojů. 
Nouzový přezkum může vést k přijetí 
revidovaných programovacích dokumentů. 
V takovém případě Komise revidované 
programovací dokumenty zašle do jednoho 
měsíce od jejich přijetí pro informaci 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. es

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení 
o pozastavení pomoci v dohodách 

Aniž jsou dotčena ustanovení 
o pozastavení pomoci v dohodách 
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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.

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 
nebo vážným či opakovaným způsobem 
porušuje právní předpisy WTO nebo 
obchodní dohody uzavřené s Unií, 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. es


