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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem nástroje partnerství je vnést do strategie Evropa 2020 mezinárodní rozměr 
prostřednictvím podpory strategií partnerství pro dvoustrannou, regionální a meziregionální 
spolupráci EU, zlepšit přístup na trh, rozvíjet obchodní, investiční a podnikatelské příležitosti 
pro evropské společnosti a zvýšit prestiž EU na celém světě. Tento nástroj nahradí finanční 
nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy 
(nástroj ICI) a rozšíří jeho působnost a zeměpisné pokrytí na všechny třetí země. S ohledem 
na stanovené cíle a rozsah jeho působnosti je tento nástroj považován za prvek, který přispěje 
k tomu, aby se vnitřní politiky EU promítly navenek. Nástroj by tak měl v budoucnu 
doplňovat činnosti prováděné v rámci jiných programů EU, např. rámcového programu pro 
výzkum a inovace Horizont 2020 či programu pro konkurenceschopnost a malé a střední 
podniky, jež spadají do působnosti výboru ITRE.

Vzhledem k tomu, že díky zeměpisnému pokrytí a všeobecným politickým cílům bude nástroj 
partnerství pravděpodobně velmi pružný, měla by být věnována pozornost zejména tomu, aby 
se zamezilo vzniku nejasností mezi potenciálními uchazeči.  Navrhovatelka oceňuje záměr 
Komise využít akty v přenesené pravomoci s cílem upravit oblasti spolupráce stanovené 
v příloze nástroje partnerství. Souhlasí rovněž s tím, že je to prostředek, který v budoucnu 
umožní rychle reagovat na hospodářské výzvy, pokládá však navržené znění přílohy za velmi 
komplexní a obecně formulované, což umožňuje začlenit jej do textu nařízení, aniž by byla 
ohrožena jeho flexibilita.

Vzhledem k výše uvedeným úvahám jsou pozměňovací návrhy k návrhu nařízení o nástroji 
partnerství zaměřeny na další vyjasnění otázky schopnosti nástroje doplňovat činnosti 
prováděné v rámci jiných programů EU. Navrhovatelka je toho názoru, že by se mělo zamezit 
zdvojování úsilí s cílem maximalizovat účinek finanční podpory v rámci nástroje partnerství. 
Předkládá rovněž pozměňovací návrhy k příloze nástroje partnerství, ve které jsou nastíněny 
oblasti spolupráce, jelikož je přesvědčena, že je nutné, aby na určité oblasti činností, které 
spadají do působnosti výboru ITRE (výzkum a inovace, energetická bezpečnost, průmysl a 
podniky a také informační a komunikační technologie), byl kladen větší důraz.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod 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) Dále pak Unie posilovala své 
dvoustranné vztahy s dalšími stále 
významnějšími rozvojovými zeměmi se 

(6) Dále pak Unie posilovala své 
dvoustranné vztahy s dalšími stále 
významnějšími rozvojovými zeměmi se 
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středně vysokými příjmy v Asii a Latinské 
Americe rozšiřováním partnerství pro 
spolupráci a politického dialogu na oblasti 
a témata nad rámec rozvojové spolupráce. 
Vyvíjely se také vztahy s Ruskem, mimo 
jiné prostřednictvím Partnerství pro 
modernizaci Unie-Rusko, což podtrhuje 
důležitost Ruska jako strategického 
partnera Unie jak ve dvoustranných 
vztazích, tak v globálních záležitostech.

středně vysokými příjmy v Asii a Latinské 
Americe rozšiřováním partnerství pro 
spolupráci a politického dialogu na oblasti 
a témata nad rámec rozvojové spolupráce. 
Vyvíjely se také vztahy s Ruskem, mimo 
jiné prostřednictvím iniciativ jako je
Partnerství pro modernizaci Unie-Rusko a 
dialog mezi EU a Ruskem v oblasti 
energetiky, což podtrhuje důležitost Ruska 
jako strategického partnera Unie jak ve 
dvoustranných vztazích, tak v globálních 
záležitostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Opatření podle tohoto nařízení 
mohou doplňovat vnější rozměr vnitřních 
politik prováděných v rámci jiných 
programů Unie (např. rámcového 
programu pro výzkum a inovace Horizont 
2020 či programu pro 
konkurenceschopnost a malé a střední 
podniky) a zároveň zajistit, aby 
nedocházelo ke zdvojování.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité dosáhnout součinnosti mezi EU a třetími zeměmi, zejména s ohledem na programy 
EU jako je Horizont 2020 a jiné programy pro malé a střední podniky.
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Pozměňovací návrh 3

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 
důstojnou práci pro všechny ve spojení s 
ratifikací a účinným prováděním 
mezinárodně uznaných pracovních norem,
vícestranných dohod o ochraně životního 
prostředí a Úmluvy OSN o námořním 
právu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podle tohoto nařízení by Unie měla 
podporovat provádění strategie „Evropa 
2020“, a to zejména cílů týkajících se 
změny klimatu, přechodu na ekologičtější 
hospodářství a účinné využívání zdrojů, 
spolupráci s třetími zeměmi v oblasti 
obchodu, investic, podnikání a regulace, 
a také veřejnou diplomacii, spolupráci 
mezi vzdělávacími/akademickými kruhy 
a informační činnosti.

(14) Podle tohoto nařízení by Unie měla 
podporovat provádění strategie „Evropa 
2020“, a to zejména cílů týkajících se 
změny klimatu, přechodu na ekologičtější 
hospodářství a účinné využívání zdrojů, 
spolupráci s třetími zeměmi v oblasti 
obchodu, investic, energetiky, podnikání a 
regulace, a také veřejnou diplomacii, 
spolupráci mezi 
vzdělávacími/akademickými kruhy 
a informační činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 a při
tvorbě politiky, strategickém plánování a 
programování a provádění opatření 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 
programy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Příloha – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podpora opatření zaměřených na 
řešení problémů v oblasti zabezpečení 
dodávek energie do Unie, pokrok při 
realizaci cílů  plánu pro energii 
v horizontu roku 2050, prosazování 
transparentnosti a předvídatelnosti na 
globálních trzích s energií a na převod 
technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Příloha – písm. e b (new)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) podpora partnerství, iniciativ a 
činností určených ke zvýšení 
konkurenceschopnosti průmyslu Unie a 
iniciativ schopných zvýšit výkonnost Unie 
v oblasti výzkumu a inovací a urychlit 
pokrok při realizaci digitální agendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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, 

f) podpora iniciativ a činností Unie či 
společného zájmu v oblastech, jako jsou 
změna klimatu, problematika životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti, 
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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;

účinné využívání zdrojů, suroviny, 
doprava, zaměstnanost a sociální politika, 
udržitelný rozvoj včetně podpory důstojné 
práce, sociální odpovědnost podniků, 
obchod a spolupráce mezi jižními státy, 
vzdělávání, kultura, cestovní ruch, 
zdravotnictví, spravedlnost, celní 
a finanční záležitosti, statistika a jakékoli 
jiné oblasti zvláštních zájmů Unie nebo 
společného zájmu Unie a třetích zemí;

Or. en


