
PA\901598CS.doc PE489.443v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro mezinárodní obchod

2011/0411(COD)

9. 5. 2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro mezinárodní obchod

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Navrhovatelka: Laima Liucija Andrikienė



PE489.443v01-00 2/23 PA\901598CS.doc

CS

PA_Legam



PA\901598CS.doc 3/23 PE489.443v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh nařízení je jedním z prvků vnější politiky EU. Má inovativní charakter a od 
ostatních nástrojů EU pro vnější rozvojovou spolupráci se liší. Zaměřuje se na partnerství 
a spolupráci mezi EU a především těmi zeměmi, jako je Čína, Rusko, Latinská Amerika atd., 
na něž se již nevztahuje rozvojová pomoc a z nichž se stávají hospodářští partneři EU. Jeho 
smyslem je rozvíjet a prosazovat zájmy EU a řešit hlavní celosvětové problémy v souladu se 
strategií Evropa 2020. Tento nástroj má omezený rozpočet, který je pro období 2014–2020 
plánován ve výši 1, 131 miliardy eur. Proto je nutné, aby se již v tomto nařízení dobře 
vymezily cíle, cílová odvětví a cílové země a důkladně naplánovaly koordinační mechanismy. 

Nástroj partnerství umožní EU provádět programy nad rámec rozvojové spolupráce 
s globálními hráči, a účinně tak prosazovat v celosvětovém měřítku zájmy EU a řešit globální 
problémy, kdykoli to bude třeba. Nástroj partnerství podporuje opatření zaměřená na 
dosahování cílů spolupráce vyplývajících z dvoustranných, regionálních či vícestranných 
vztahů Unie s třetími zeměmi, regiony a územími a řeší problémy globálního významu. Jeho 
cílem je zlepšit přístup na trh a rozvíjet obchod, odstranit překážky obchodu a investic, 
bojovat proti neopodstatněným ochranářským opatřením a poskytnout nové podnikatelské 
příležitosti pro evropské společnosti po celém světě prostřednictvím hospodářských 
partnerství a spolupráce mezi podniky a regulačními orgány. 

Jádrem tohoto nařízení jsou hodnoty, na nichž stojí celá Unie: zásady demokracie a právního 
státu, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod a jejich dodržování, 
úcta k lidské důstojnosti a principy mezinárodního práva. Soulad s těmito hodnotami by měl 
být zajištěn jak při tvorbě politiky Unie v oblasti spolupráce a při jejím strategickém 
plánování, tak při provádění jednotlivých opatření. 

Účinnější spolupráce a koordinace postupů mezi Unií a jejími členskými státy a ve vztahu 
k ostatním dárcům a aktérům spolupráce jsou nezbytné pro zajištění soudržnosti a relevance 
příslušných opatření. Tento návrh umožní cílenější zaměření a lepší koordinaci priorit 
a činností členských států a legislativních orgánů Unie, čímž se zajistí schopnost Unie pružně 
a včas reagovat na vznikající a nepředvídané potřeby a účinnějším způsobem naplňovat své 
odhodlání podporovat vlastní zájmy ve vztazích s třetími zeměmi. Orientační oblasti 
spolupráce, orientačně přidělené finanční prostředky a úprava souvisejících ustanovení jsou 
předmětem aktů v přenesené pravomoci.

V tomto ohledu se navrhuje, aby víceleté orientační programy stanovily koordinovanou 
strategii Unie pro příslušnou geografickou oblast a oblast spolupráce. Proto navrhovatelka 
přichází s tím, aby otázku orientačně přidělených prostředků na období 2014–2012 řešilo 
právě toto nařízení a aby jejich výše byla stanovena v jeho příloze. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem převádění prostředků mezi 
jednotlivými programy. V rámci definování obchodních priorit, pokud jde o strategické 
geografické oblasti a oblasti spolupráce, provede Komise důkladné, nestranné a nezaujaté ex-
ante vyhodnocení evropských zájmů a teprve poté rozhodne o víceletých orientačních 
programech.
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Navrhuje se také, aby se u méně podstatných změn víceletých orientačních programů snížila 
míra, do jaké může být objem původního přídělu změněn, z 20 % na 10 %. Tento návrh 
neskýtá žádné nebezpečí a neovlivní prioritní oblasti a cíle stanovené ve víceletých 
orientačních programech. Návrh rovněž řeší úpravy, které přijímá Komise poradním 
postupem uvedeným ve společném prováděcím nařízení.

Dalším bodem návrhu je mechanismus, kterým bude provádění nařízení přezkoumáno.V této 
souvislosti se navrhují nová ustanovení o přezkumu. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě do 30. června 2017 zprávu hodnotící provádění tohoto nařízení v prvních 
třech letech, v níž uvede nezbytné úpravy, včetně úprav orientačních finančních přídělů 
stanovených v nové příloze Ia.

Díky všem výše uvedeným změnám bude možno nástroj Unie pro partnerství se třetími 
zeměmi používat cíleněji a koordinovaněji, a rozvíjet tak partnerství Unie a zviditelňovat její 
činnost v celosvětovém měřítku. 

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 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Unie se zakládá na hodnotách 
demokracie a zásadách právního státu, 
univerzálnosti a nedělitelnosti lidských 
práv a základních svobod a na jejich 
dodržování, úctě k lidské důstojnosti a na 
principech mezinárodního práva. 
Prostřednictvím dialogu a spolupráce se 
snaží rozvíjet a upevňovat oddanost těmto 
hodnotám v partnerských zemích 
a regionech. Unie se rovněž snaží zajistit 
soudržnost s ostatními oblastmi své vnější 
činnosti. Ta by měla být zajištěna při 
tvorbě politiky Unie v oblasti spolupráce 
a při jejím strategickém plánování 
a provádění jednotlivých opatření. 
Účinnější spolupráce a koordinace 
postupů mezi Unií a jejími členskými státy 
a ve vztahu k ostatním dárcům a aktérům 
spolupráce jsou nezbytné pro zajištění 
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soudržnosti a relevance příslušných 
opatření. Unie a členské státy by měly 
zvýšit míru soudržnosti a doplňkovosti 
svých politik v oblasti spolupráce. Pro 
zajištění toho, aby se politiky Unie a 
členských států v oblasti spolupráce 
vzájemně doplňovaly a posilovaly, je 
vhodné stanovit společné plánovací 
postupy, které by se měly uplatňovat, 
kdykoli je to možné a vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 
zemích.

(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 Světové 
obchodní organizace (WTO) a 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 
zemích.

Or. en



PE489.443v01-00 6/23 PA\901598CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3

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 vyspělými i 
rozvojovými zeměmi, kde má Unie 
významné zájmy, v souladu s cíli tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Opatření v oblasti spolupráce 
zaměřená na zlepšení přístupu k trhům a 
rozšíření obchodních, investičních a 
podnikatelských příležitostí by měla 
zohledňovat zájmy Unie a zajišťovat 
dlouhodobou podporu růstu Unie 
prostřednictvím zvýšené hospodářské 
bezpečnosti a soustavného vytváření 
nových konkurenceschopných pracovních 
míst uvnitř Unie. Současně je však třeba 
podporovat pokrok a rozvoj v 
partnerských zemích, umožnit zlepšování 
regionální spolupráce, stimulovat 
investice, zvyšovat úroveň hospodářské 
správy, posilovat hospodářské a obchodní 
vztahy se strategickými partnery a zajistit 
přístup k trhům na základě skutečné 
reciprocity. Má-li se zvýšit 
konkurenceschopnost evropských 
mikropodniků a malých a středních 
podniků, měla by opatření v oblasti 
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spolupráce lépe vyhovovat jejich 
potřebám. Je třeba usilovat o větší 
soudržnost pravidel a postupů 
uplatňovaných Unií a jejími hlavními 
partnery, aniž by v Unii došlo ke snížení 
standardů a uvolnění certifikačních 
postupů. Tato soudržnost by měla naopak 
vést k širšímu přijetí stávajících standardů 
a postupů stanovených na vícestranném 
základě a k podpoře opatření zaměřených 
na sbližování předpisů s hlavními 
obchodními partnery Unie a na 
spolupráci v oblasti přijímání právních 
předpisů obecně, s cílem prosadit 
ekvivalenci a konvergenci mezinárodních 
standardů, a omezit tak výskyt sporů a s 
nimi související obchodní náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery z celého světa 
důstojnou práci pro všechny ve spojení s 
ratifikací a účinným prováděním 
mezinárodně uznaných pracovních norem a 
vícestranných dohod o ochraně životního 
prostředí.

(11) Unie je odhodlána podporovat ve 
vztazích se svými partnery z celého světa 
udržitelný rozvoj, volný a spravedlivý 
obchod a důstojnou práci pro všechny ve 
spojení s ratifikací a účinným prováděním 
mezinárodně uznaných pracovních norem a 
vícestranných dohod o ochraně životního 
prostředí. Toto nařízení by mělo sloužit 
jako nástroj pro podporu mezinárodní 
konkurenceschopnosti a jako další 
prostředek ke snižování rizika 
protekcionismu. Zároveň by mělo 
prosazovat evropské hodnoty a obchodní 
zájmy a působit jako nástroj volného a 
spravedlivého obchodu, kterým se mohou 
v běžném styku s partnerskými zeměmi 
účinně zavést a začít uplatňovat sociální a 
ekologické normy a také podporovat nové 
formy zaměstnaneckých politik a 
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vytváření pracovních míst v souladu se 
standardy stanovenými pro důstojnou 
práci Mezinárodní organizací práce a 
příležitostí k růstu pro evropská odvětví a 
malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 a 
mezinárodní společenství čelí, je boj proti 
změně klimatu, přičemž jde o oblast, ve 
které je naléhavě nutná mezinárodní akce, 
neboť má-li Unie dosáhnout svých cílů v 
této oblasti, neobjede se bez spolupráce se 
svými hlavními obchodními partnery. V 
souladu se záměrem uvedeným ve sdělení 
Komise „Rozpočet – Evropa 2020“, 
kterým je zvýšit podíl rozpočtu Unie 
věnovaný klimatu, by toto nařízení mělo 
přispět ke splnění tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podpora různorodých iniciativ 
spolupráce a partnerství v rámci jednoho 
nástroje by měla dále umožnit úspory 
z rozsahu, synergické účinky, větší 
účinnost, efektivnější rozhodování a správu 
a vysokou úroveň zviditelnění vnější 

(15) Podpora různorodých iniciativ 
spolupráce a partnerství v rámci jednoho 
nástroje by měla dále umožnit přijetí 
inovativní strategie v oblasti obchodu a 
investic zaměřené na budoucí vývoj a 
zohledňující nové problémy, kterým Unie 
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činnosti Unie. čelí, úspory z rozsahu, synergické účinky, 
větší účinnost, efektivnější rozhodování 
a správu a vysokou úroveň zviditelnění 
vnější činnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) K dosažení cílů tohoto nařízení je 
nezbytné uplatňovat diferencovaný 
a flexibilní přístup vytvářením modelů 
spolupráce s klíčovými partnerskými 
zeměmi s ohledem na jejich hospodářskou, 
sociální a politickou situaci, jakož i na 
zvláštní zájmy, politické priority a strategie 
Unie, a zároveň zachovat možnost 
v případě potřeby zasáhnout kdekoli na 
světě.

(16) K dosažení cílů tohoto nařízení je 
nezbytné uplatňovat diferencovaný 
a flexibilní přístup vytvářením modelů 
spolupráce s klíčovými partnerskými 
zeměmi s ohledem na jejich hospodářskou, 
sociální a politickou situaci, jakož i na 
zvláštní zájmy, politické priority a strategie 
Unie, a zároveň zachovat možnost 
v případě potřeby zasáhnout kdekoli na 
světě. Při provádění politiky v oblasti 
obchodu, zahraničních věcí, rozvoje, 
zemědělství, životního prostředí a 
výzkumu by měla Unie používat 
integrovaný přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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 

(17) Je zapotřebí přijmout vhodná 
opatření v oblasti programování, 
plánování a prosazování a spolupracovat 
na mezinárodní úrovni, aby se zajistilo, že
Unie bude schopna pružně a včas reagovat 
na vznikající a/nebo nepředvídané potřeby, 
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nevztahují víceleté programy spolupráce. aby se zvýšila účinnost jejího závazku 
podporovat své zájmy ve vztazích s třetími 
zeměmi přijímáním zvláštních opatření, na 
které se nevztahují víceleté programy 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo možné přizpůsobit oblast 
působnosti tohoto nařízení rychle se 
vyvíjející realitě ve třetích zemích, měla by 
být pravomoc přijímat akty podle článku 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o podrobné oblasti spolupráce 
vymezené v příloze, přenesena na Komisi. 
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.

(19) Změny podrobných oblastí 
spolupráce, přijetí víceletých orientačních 
programů a přerozdělení orientačně 
přidělených finančních prostředků 
představují jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení. Aby proto bylo možné 
přizpůsobit oblast působnosti tohoto 
nařízení rychle se vyvíjející realitě ve 
třetích zemích, měla by být pravomoc 
přijímat akty podle článku 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o podrobné oblasti spolupráce vymezené 
v příloze, přijetí víceletých orientačních 
programů definovaných v článku 5 a 
finanční prostředky orientačně přidělené 
na jednotlivé programy uvedené v příloze 
Ia, přenesena na Komisi. 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) K zajištění jednotných podmínek pro 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi uděleny prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením č. 182/2011 ze dne 
16. února 2011, kterým se stanoví pravidla 
a obecné zásady způsobu, jakým členské 
státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Při zohlednění 
povahy těchto prováděcích aktů, zejména
jejich politického zaměření nebo
finančních dopadů, by se pro jejich 
přijímání měl v zásadě použít přezkumný
postup, vyjma případů technických 
prováděcích opatření malého finančního 
rozsahu.

(20) K zajištění jednotných podmínek pro 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi uděleny prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením č. 182/2011 ze dne 
16. února 2011, kterým se stanoví pravidla 
a obecné zásady způsobu, jakým členské 
státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Při zohlednění 
povahy těchto prováděcích aktů, zejména 
jejich finančních dopadů, by se pro jejich 
přijímání měl v zásadě použít poradní
postup.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 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, regiony a územími a řeší 
problémy globálního významu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

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“ 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 podle 
vlivu na tvorbu politiky v těchto zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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 trh a rozvoj 
obchodu, odstranění překážek obchodu a 
investic a boj proti neopodstatněným 
ochranářským opatřením, vytvoření 
bezpečného prostředí pro investice a 
poskytnutí nových podnikatelských 
příležitostí pro evropské společnosti po 
celém světě 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 všech 
partnerských zemí, na které se konkrétně 
zaměřují činnosti, programy a opatření 
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podle tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) další posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně prostřednictvím veřejné 
diplomacie, spolupráce mezi 
vzdělávacími/akademickými kruhy 
a informačních činností k prosazování 
hodnot a zájmů Unie. Tento cíl lze měřit 
mimo jiné průzkumy a hodnoceními.

c) další posilování všeobecného chápání 
Unie, viditelnosti Unie a její úlohy na 
světové scéně prostřednictvím veřejné 
diplomacie, spolupráce mezi 
vzdělávacími/akademickými kruhy 
a informačních činností k prosazování 
hodnot a zájmů Unie. Tento cíl lze měřit 
tím, zda bylo dosaženo  lepšího vnímání 
Unie ze strany partnerských zemí a 
většího vzájemného pochopení, což by 
bylo možné zjistit mimo jiné průzkumy a 
hodnoceními.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a konsolidaci zásad svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod a zásady právního státu, na nichž je 
založena, prostřednictvím dialogu 
a spolupráce s třetími zeměmi.

1. Unie usiluje o podporu, rozvoj 
a konsolidaci zásad svobody, demokracie, 
dodržování lidských práv a základních 
svobod a zásady právního státu, na nichž je 
založena, prostřednictvím dialogu 
a spolupráce s třetími zeměmi, regiony a 
územími.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Pro zvýšení působnosti pomoci Unie se 
při utváření spolupráce s partnerskými 
zeměmi podle potřeby uplatňuje 
diferencovaný a flexibilní přístup 
s ohledem na jejich konkrétní 
hospodářskou, sociální a politickou situaci, 
jakož i na zvláštní zájmy, politické priority 
a strategie Unie.

2. Pro zvýšení působnosti pomoci Unie se 
při utváření spolupráce s partnerskými 
zeměmi, regiony a územími podle potřeby 
uplatňuje diferencovaný a flexibilní přístup 
s ohledem na jejich konkrétní 
hospodářskou, sociální a politickou situaci, 
jakož i na zvláštní zájmy, politické priority 
a strategie Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Unie a členské státy prosazují v rámci 
svých pravomocí vícestranný přístup ke 
globálním problémům a podporují 
spolupráci s mezinárodními a regionálními 
organizacemi a subjekty, včetně 
mezinárodních finančních institucí, 
agentur, fondů a programů OSN, OECD a 
skupiny dvaceti ministrů financí a 
guvernérů centrálních bank (G20) 
a s dalšími dvoustrannými dárci.

3. Unie a členské státy prosazují v rámci 
svých pravomocí vícestranný přístup ke 
globálním problémům a podporují 
spolupráci s mezinárodními a regionálními 
organizacemi a subjekty, včetně 
mezinárodních finančních institucí, 
Světové obchodní organizace (WTO),
agentur, fondů a programů OSN, OECD a 
skupiny dvaceti ministrů financí a 
guvernérů centrálních bank (G20) 
a s dalšími dvoustrannými dárci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

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 nutno
zajistit celistvost a soudržnost s jinými 
oblastmi vnější činnosti Unie, 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. 
Unie zajistí, aby při tomto programování a 
provádění byly náležitě zohledněny takové 
hodnoty, jako jsou životní prostředí, 
udržitelná energetika, sociální 
zabezpečení, zaměstnanost a další sociální 
hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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, regiony 
a územími, a jsou zaměřeny na zlepšení 
jejich prováděcí kapacity, pokud jde o
rozhodnutí, zvláštní zájmy, politické 
priority a strategie Unie. Strategie Unie 
zaměřená na podporu obchodu, investic a 
hospodářské spolupráce je založena na 
důkladné analýze aktuálních trendů 
světového obchodu, vnitřního i vnějšího 
vývoje Unie a rozmanitosti evropských 
podniků, jejich know-how a jejich 
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technologického pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise v rámci definování 
obchodních priorit, pokud jde o 
strategické geografické oblasti a oblasti 
spolupráce, provede důkladné, nestranné 
a nezaujaté ex-ante vyhodnocení 
evropských zájmů, než rozhodne o 
víceletých orientačních programech.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise přijímá víceleté orientační 
programy přezkumným postupem podle čl. 
15 odst. 3 společného prováděcího 
nařízení. Tento postup se rovněž použije 
na zásadní přezkumy, jejichž účinkem je 
podstatná změna strategie nebo jejího 
programování.

1. V souladu s článkem 7 je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, kterými se 
přijímají víceleté orientační programy. 
Tento postup se rovněž použije na zásadní 
přezkumy nebo úpravy, jejichž účinkem je 
podstatná změna strategie nebo jejího 
programování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Víceleté orientační programy stanoví 
strategické a/nebo společné zájmy 
a priority Unie, specifické cíle a očekávané 
výsledky. V případě zemí nebo regionů, 
pro něž byl stanoven společný rámcový 
dokument, který stanoví komplexní 
strategii Unie, vycházejí víceleté orientační 
programy z tohoto dokumentu.

2. Víceleté orientační programy stanoví 
strategii Unie pro danou geografickou 
oblast a oblast spolupráce, strategické 
a/nebo společné zájmy a priority Unie, 
specifické cíle, očekávané výsledky a 
ukazatele plnění. V případě zemí nebo 
regionů, pro něž byl stanoven společný 
rámcový dokument, který stanoví 
komplexní strategii Unie, vycházejí 
víceleté orientační programy z tohoto 
dokumentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise a členské státy konzultují mezi 
sebou i s ostatními dárci a aktéry včetně 
zainteresovaných stran a místních orgánů 
v počáteční fázi procesu programování, 
aby podpořily doplňkovost svých činností 
spolupráce. Tyto konzultace mohou vést 
ke společnému plánování Unie a jejích 
členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ve víceletých orientačních programech 
může být stanovena rezerva na nepřidělené 
finanční prostředky. O přidělení těchto 
finančních prostředků se rozhoduje podle 
společného prováděcího nařízení.

5. Ve víceletých orientačních programech 
může být stanovena rezerva na nepřidělené 
finanční prostředky v maximální výši 5 %. 
O přidělení těchto finančních prostředků se 
rozhoduje podle společného prováděcího 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přezkumný postup uvedený v odstavci 
1 se nepoužije na méně podstatné změny 
víceletých orientačních programů, na 
změny, kterými se provádějí technické 
úpravy, přerozdělují finanční prostředky 
v rámci orientačních přídělů podle 
prioritních oblastí nebo se zvyšuje nebo 
snižuje objem původního celkového
přídělu o méně než 20 %, pokud tyto 
úpravy neovlivňují prioritní oblasti a cíle 
stanovené ve víceletých orientačních 
programech. Tyto úpravy se do jednoho 
měsíce sdělují Evropskému parlamentu 
a Radě.

6. Postup uvedený v odstavci 1 se 
nepoužije na méně podstatné změny 
víceletých orientačních programů, na 
změny, kterými se provádějí technické 
úpravy, přerozdělují finanční prostředky 
v rámci orientačních přídělů podle 
prioritních oblastí nebo se zvyšuje nebo 
snižuje objem původního přídělu o méně 
než 10 %, pokud tyto úpravy neovlivňují 
prioritní oblasti a cíle stanovené ve 
víceletých orientačních programech. Tyto 
úpravy přijímá Komise poradním 
postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2 
společného prováděcího nařízení a 
Evropský parlament a Rada jsou o nich 
informovány do jednoho měsíce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Postup podle čl. 15 odst. 4 společného 
prováděcího nařízení může být použit pro 
změny víceletých orientačních programů, 
pokud je zapotřebí rychlé reakce Unie.

7. Postup podle čl. 15 odst. 4 společného 
prováděcího nařízení může být použit pro 
řádně odůvodněné naléhavé změny 
víceletých orientačních programů, pokud je 
zapotřebí rychlé reakce Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 4 je svěřena 
na dobu platnosti tohoto nařízení.

1. Pravomoci uvedené v článku 4, čl. 5 
odst. 1 a čl. 8 odst. 1 jsou přeneseny na 
dobu platnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení na období 2014–2020 činí 
1 131 000 000 EUR. Prostředky na každý 
rok schvaluje rozpočtový orgán v rámci 
limitů víceletého finančního rámce.

1. Finanční referenční částka pro provádění 
tohoto nařízení na období 2014–2020 činí 
1 131 000 000 EUR. Orientační příděl 
finančních prostředků pro období 2014–
2020 je stanoven v příloze Ia. V souladu 
s článkem 7 je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, 
kterými se mění nebo doplňuje příloha Ia 
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nebo přerozdělují částky mezi jednotlivými 
programy. Prostředky na každý rok 
schvaluje rozpočtový orgán v rámci limitů 
víceletého finančního rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Přezkum

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě do 30. června 2017 zprávu 
hodnotící provádění tohoto nařízení 
v prvních třech letech a případně i 
legislativní návrh jeho nezbytných změn, 
a to i změn týkajících se orientačních 
finančních přídělů stanovených v příloze 
Ia.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 
2014.

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Použije se od 1. ledna 2014 
do 31. prosince 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha – 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) obchodních 
vztahů a procesů obchodní integrace, mj. 
mezi jižními státy, podpora investičních 
toků a hospodářských partnerství Unie, 
včetně zaměření na malé a střední podniky, 
sbližování technických předpisů 
a normalizace, práva duševního 
vlastnictví, ochrana osobních údajů a 
osvědčené postupy v oblasti ekonomiky, 
obchodu, daní a finančních záležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zlepšení protikorupčních nástrojů a 
opatření na zvýšení transparentnosti a 
posílení jejich provádění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha – 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, daňové,
finanční a statistické záležitosti týkající se
zvláštních zájmů Unie nebo společného 
zájmu Unie a třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha I 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“): 53 %;
cíl č. 2 (zlepšení přístupu na trh a rozvoj 
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obchodních, investičních 
a podnikatelských příležitostí pro evropské 
společnosti): 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


