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Pozměňovací návrh 14
Tomasz Piotr Poręba

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, 
reformovat soudnictví a veřejnou správu, 
dodržovat základní práva a prosazovat 
rovnost žen a mužů, ochranu 
národnostních, etnických, náboženských a 
jazykových menšin 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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 15
Derek Vaughan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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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, 
reformovat soudnictví a veřejnou správu, 
dodržovat základní práva, prosazovat 
rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace a 
bojovat proti korupci a organizované 
trestné činnosti. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) I když nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č…./…(dále jen 
„společné prováděcí nařízení“) stanoví 
společná pravidla a postupy pro provádění 
nástrojů Unie v oblasti vnější činnosti, 

(15) I když nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č…./… (dále jen 
„společné prováděcí nařízení“) stanoví 
společná pravidla a postupy pro provádění 
nástrojů Unie v oblasti vnější činnosti, 
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měly by být Komisi svěřeny přenesené 
pravomoci přijímat podrobnější pravidla, 
která stanoví jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení, zejména pokud 
jde o řídící struktury a postupy. Tato 
pravidla by měla zohledňovat poznatky 
získané při řízení a provádění minulé 
předvstupní pomoci a být přizpůsobena 
vývoji situace v přijímajících zemích.

měly by být Komisi svěřeny přenesené 
pravomoci přijímat podrobnější pravidla, 
která stanoví jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení, zejména pokud 
jde o řídící struktury a postupy. Tato 
pravidla by měla zohledňovat poznatky 
získané při řízení a provádění minulé
předvstupní pomoci a být přizpůsobena 
vývoji situace v přijímajících zemích. Je 
však třeba zdůraznit, že Komise by aktů 
v přenesené pravomoci měla využívat 
pouze v případě nutnosti, a zachovat tak 
právo Evropského parlamentu na zaujetí 
stanoviska k opatřením, která Komise 
navrhne.

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu. Přechod od 
přímého řízení prostředků předvstupní 
pomoci ze strany Komise k 
decentralizovanému řízení svěřenému 
přijímajícím zemím by měl být postupný a 
měl by být v souladu s kapacitami každé 
přijímající země.

(17) Pomoc by měla i nadále využívat 
struktury a nástroje, které se osvědčily 
v předvstupním procesu. Přechod od 
přímého řízení prostředků předvstupní 
pomoci ze strany Komise k 
decentralizovanému řízení svěřenému 
přijímajícím zemím by měl být postupný a 
měl by být v souladu s kapacitami každé 
přijímající země. Za účelem boje proti 
korupci by měly být vylepšovány 
transparentnost, řádná správa věcí 
veřejných, prevence zneužití úřední moci, 
dodržování právních předpisů a 
monitorování, odpovědnost a kontroly a 
při tomto procesu by měla být přijata další 
a důraznější opatření v oblasti auditu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Derek Vaughan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) reforma veřejné správy a řádná správa 
věcí veřejných;

iv) reforma veřejné správy, řádná správa 
věcí veřejných a zlepšení institucionální 
kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Derek Vaughan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Podpora hospodářského, sociálního a 
územního rozvoje za účelem inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, mimo jiné prostřednictvím:

b) Podpora hospodářského, sociálního a 
územního rozvoje za účelem inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění a posílená spolupráce mezi 
členskými státy a kandidátskými či 
potenciálními kandidátskými zeměmi 
s cílem podpořit výměnu zkušeností a 
znalostí týkajících se právních předpisů a 
administrativy Unie, mimo jiné 
prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Derek Vaughan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) rozvoje projektů zaměřených na 
infrastrukturu s cílem řešit potřeby 
v oblasti regionální a vnitrostátní 
přepravy, energií a komunikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
François Alfonsi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pokrok v oblasti demokracie, právního 
státu, dodržování lidských práv 
a základních svobod, soudního systému a 
administrativní kapacity;

– pokrok v oblasti demokracie, právního 
státu, dodržování lidských práv 
a základních svobod a práv menšin, 
soudního systému a administrativní 
kapacity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) proces transformace směřující k členství 
v Unii a budování kapacit;

a) proces transformace směřující k členství 
v Unii, povědomí občanů o Evropské unii
a budování kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Petru Constantin Luhan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opatření na boj proti změně klimatu a 
předcházení pohromám;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při přípravě, provádění a monitorování 
pomoci podle tohoto nařízení Komise 
v zásadě jedná v partnerství s přijímajícími 
zeměmi. Partnerství případně zahrnují 
příslušné celostátní, regionální a místní 
orgány, hospodářské a sociální partnery, 
občanskou společnost a nestátní subjekty.

(5) Při přípravě, provádění a monitorování 
pomoci podle tohoto nařízení Komise 
v zásadě jedná v partnerství s přijímajícími 
zeměmi. Partnerství zahrnují příslušné 
celostátní, regionální a místní orgány, 
hospodářské a sociální partnery, občanskou 
společnost a nestátní subjekty.

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Dimitar Stoyanov
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

а) kritéria, která se použijí při přidělování 
finančních prostředků jednak přijímajícím 
zemím, jednak na činnosti zahrnující více 
zemí a činnosti v oblasti územní 
spolupráce;

а) kritéria, která se použijí při přidělování 
finančních prostředků jednak přijímajícím 
zemím, jednak na činnosti v oblasti 
přeshraniční a územní spolupráce 
zahrnující více zemí;

Or. bg

Pozměňovací návrh 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ve strategickém dokumentu země, u 
níž se schyluje k přistoupení 
(přinejmenším jeden rok před tím, než se 
stane členský státem Unie), je stanoveno 
období pro přechod od nástroje NPP 
ke strukturálním fondům a k Fondu 
soudržnosti.
V průběhu tohoto období se vytvoří 
pracovní skupina pro správu fondů Unie, 
která je příslušnému orgánu nápomocna 
při určování typu technické pomoci, která 
má být poskytnuta.

Or. en

Odůvodnění

Toto by dané zemi umožnilo začít využívat strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, 
jakmile přistoupí k EU.

Pozměňovací návrh 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Strategické dokumenty jsou v polovině 
období přezkoumány a případně 
revidovány. Z podnětu Komise mohou být 
revidovány kdykoli.

4. Strategické dokumenty jsou v polovině 
období přezkoumány a případně 
revidovány. Z podnětu Komise mohou být 
revidovány kdykoli.

Evropskému parlamentu je svěřena 
pravomoc požádat Komisi o revizi 
strategických dokumentů.
Pokud Komise odpoví záporně, poskytne 
plné vysvětlení svých důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
François Alfonsi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. NPP případně může přispívat 
k programům či opatřením, jež se zavádějí 
v rámci makroregionální strategie a do 
nichž jsou zapojeny země, které jsou 
příjemci pomoci NPP.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční referenční částka pro provádění 1. Finanční referenční částka pro provádění 
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tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 
14 110 100 000 EUR (běžné ceny). Až 3 %
finanční referenční částky se přidělí na 
programy přeshraniční spolupráce mezi 
přijímajícími zeměmi a členskými státy 
EU.

tohoto nařízení v letech 2014 až 2020 činí 
14 110 100 000 EUR (běžné ceny). Ne 
méně než 7 % a ne více než 14 % finanční 
referenční částky se přidělí na programy 
přeshraniční spolupráce mezi přijímajícími 
zeměmi a členskými státy EU. 

Or. bg


