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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V roce 2004 byla koncipována evropská politika sousedství, která se vztahuje 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. V rámci evropské politiky 
sousedství nabízí Evropská unie svým sousedům privilegovaný vztah založený na 
vzájemných závazcích k vyznávání hodnot a zásad, jako jsou demokracie a lidská práva, 
právní stát, řádná správa věcí veřejných, tržní ekonomika, udržitelný rozvoj a opatření 
v oblasti klimatu. Tato politika je rovněž spojena s politickým přidružováním a hlubší 
hospodářskou integrací, se zvýšenou mobilitou a intenzivnějšími mezilidskými kontakty. 
V příštím víceletém finančním rámci na období 2014–2020 bude evropská politika sousedství 
financována ze zvláštního zdroje, tzv. evropského nástroje sousedství (ENI), jenž je určen 
pro všech 16 výše uvedených partnerských zemí a Rusko. Návrh Komise bere na vědomí 
většinu změn, jež se v dosavadním provádění evropské politiky sousedství ukázaly jako 
nezbytné. Navrhovatel s tímto přístupem v zásadě souhlasí.

Lze nicméně poznamenat, že je nezbytné provést v nařízení určité konkrétní úpravy, zejména 
pokud jde o hledisko politiky regionálního rozvoje. To se v prvé řadě týká plánovaných 
programů přeshraniční spolupráce (CBC) a zejména navrhovaného rozsahu financování 
v tomto ohledu, takže by dokonce bylo rozumné zvážit možnost samostatného nařízení 
o CBC. Navrhovatel proto doporučuje, aby výše finančních prostředků ENI byla s těmito 
programy sjednocena (na úroveň 7 %), a to na základě přístupu, který v rámci celého cíle 
územní spolupráce důsledně uplatňuje Evropský parlament. V podobném duchu výslovně 
poukazuje na Evropské seskupení pro územní spolupráci a uvědomuje si úlohu, již má tento 
nástroj, poté, co projde revizí, plnit vzhledem k budoucímu provádění politiky soudržnosti 
uvnitř EU i za jejími hranicemi.

Evropská politika sousedství, stejně jako politika soudržnosti, se musí pevně zakládat 
na zásadách partnerství a víceúrovňové správy, aby zahrnovala co nejvíce partnerů, kterými 
jsou zejména místní a regionální orgány v sousedních zemích. Stejně tak nesmějí být 
opomenuty ani nevládní organizace (organizace občanské společnosti). Všichni takto uvedení 
partneři se musejí podílet na plánování, provádění a monitorování společných operačních 
programů ENI. Za tímto účelem by programy měly být v polovině období uplatňování 
víceletého finančního rámce Unie podrobeny povinnému přezkumu, tak jak je tomu i u jiných 
politik Evropské unie. Navrhovatel proto předložil komplexní řešení této problematiky.

Tyto výše zmiňované snahy jsou obecněji řečeno úsilím o demokracii a lidská práva, na němž 
by se politiky Evropské unie měly podílet . Proto je navrhován dodatečný bod odůvodnění, 
který poukazuje na nová řešení v této oblasti. Vzhledem k tomu, že cílem evropské politiky 
sousedství je vybudovat v okolí Evropské unie demokratické instituce a instituce občanské 
společnosti, měly by být finanční prostředky ENI přidělovány na pestrém a vyrovnaném 
základě tak, aby reflektovaly rozmanitost států a regionů, jichž se tato politika dotýká. 
S přihlédnutím ke skutečnosti, že taková kritéria mohou být do určité míry definována pouze 
ex ante, navrhovatel doporučuje, aby alespoň některé otázky s tím související byly definovány 
v aktu v přenesené pravomoci, kterým se uvedené nařízení provádí, neboť to jednoznačně 
vyžaduje samotné nařízení. Pokud by se ovšem ukázalo, že je možné tato kritéria dostatečně 
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přesně definovat v samotném nařízení, byl by tento postup vítaným krokem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Přijetí samostatného nařízení 
o přeshraniční spolupráci podél vnějších 
hranic obdobné programům Interreg je 
nezbytné chápat jako krok 
ke komplexnímu systémovému řešení 
navrženému tak, aby se zlepšilo provádění 
přeshraničních programů a projektů.

Or. en

Odůvodnění

Od roku 2006 by operační programy podél vnějších hranic EU měly být přizpůsobeny 
programům Interreg. Od tohoto roku je vzhledem k různým strukturám, kompetencím, 
právním rozdílům a způsobilostem podél hranic uplatňováno specifické nařízení o program 
Interreg. Ukázalo se, že toto řešení je jediným způsobem, jak čelit problémům při zavádění 
a provádění společných programů a projektů. Stejný přístup je zapotřebí uplatňovat i u našich 
vnějších hranic, mají-li společné programy a projekty opravdu fungovat a být stejně 
prospěšné na obou stranách hranic.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Je zapotřebí zdůraznit význam 
demokracie a lidských práv a přistoupit 
k iniciativám pro vytvoření kvalitního 
nového mechanismu, jako je Evropská 
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nadace pro demokracii.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Snaha o dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti je důležitým 
znakem Unie a měla by být v co největším 
rozsahu promítnuta také do regionů, jež 
sousedí s Unií, jakožto součást vzájemně 
prospěšného procesu víceúrovňové 
správy, přičemž by zahrnovala zejména 
regionální a místní orgány. I když územní 
rozsah této spolupráce spočívá také 
v nadnárodních a nadregionálních 
vazbách, je v oblastech sousedících s Unií 
nejpatrnější v přeshraniční spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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, na mýcení 
chudoby, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje soukromého sektoru; na podporu 
vnitřní hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, zlepšení spolupráce mezi
členskými státy a partnerskými zeměmi 
a mezi partnerskými zeměmi navzájem,
rozvoje venkova, opatření v oblasti klimatu 
a odolnosti vůči pohromám;
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Or. en

Odůvodnění

Tento nástroj pro budování orgánů má rozličné výhody a přínosy. Těmi nejdůležitějšími jsou 
rozvoj moderní a efektivní správy na centrální, místní a regionální úrovni, přímá výměna 
zkušeností a znalostí, pokud jde o právní předpisy EU, uplatňování nejlepších postupů správy 
EU, odborná příprava a zlepšování odborné způsobilosti, změny v organizačních postupech 
a organizační kultuře, lepší komunikace a koordinace atd.

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) rozvoj organizací občanské 
společnosti a nevládních organizací 
a podporu jejich činností spočívajících 
v budování demokratické společnosti.

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích se občanská společnost považuje za nástroj pro budování správní 
kapacity. Je třeba zdůraznit, že do budování demokratických hodnot je rovněž nezbytné 
zapojit občanskou společnost a podporovat její činnosti, jež vyvíjí nezávisle na vládě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení, se v zásadě stanovuje 
v partnerství s příjemci. Do tohoto partnerství 
jsou podle potřeby zapojeny vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, další zúčastněné
strany, občanská společnost, sociální 
partneři a jiné nestátní subjekty, které se 
v rámci něho podílejí na přípravě, provádění 
a monitorování unijní podpory.

2. Podpora, kterou Unie poskytuje podle 
tohoto nařízení, se v zásadě stanovuje 
v partnerství s příjemci. Do tohoto 
partnerství jsou zapojeny následující
orgány: 
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(i) příslušné regionální, místní, městské 
a jiné orgány veřejné správy;
(ii) hospodářští a sociální partneři;
(iii) orgány zastupující občanskou 
společnost, nevládní organizace a orgány
odpovědné za prosazování rovnosti 
a nediskriminace;  a
(iv) nestátní subjekty.

Partneři se účastní práce monitorovacích 
výborů pro jednotlivé programy.
Účast těchto partnerů by měla probíhat 
v souladu s evropským kodexem chování.

Or. en

Odůvodnění

Zapojení občanské společnosti je důležitým prvkem pro budování a posilování demokracie. 
Rozvoj moderní a efektivní správy na centrální, místní a regionální úrovni, přímá výměna 
zkušeností a znalostí, uplatňování nejlepších postupů, odborná příprava a zlepšování v oblasti 
profesní činnosti, změny v organizačních postupech a kultuře, lepší komunikace a koordinace 
a v neposlední řadě – provádění strukturálních politik vyžadují stabilní, jasné a důkladné 
pochopení zásad partnerství.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orientační finanční příspěvky na 
společné operační programy se odvíjejí 
v prvé řadě od počtu obyvatel ve 
způsobilých oblastech. Při určování 
orientačních příspěvků je možné provést 
úpravy, aby se zohlednila potřeba 
vyváženosti mezi příspěvky z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a příspěvky 
poskytovanými z rozpočtu tohoto nástroje, 
jakož i další faktory ovlivňující intenzitu 
spolupráce, např. konkrétní vlastnosti 
hraničních oblastí a jejich schopnost, 
pokud jde o správu a absorpci unijní 
podpory.

4. Při určování orientačních příspěvků na 
společné operační programy je možné 
provést úpravy, aby se zohlednila potřeba 
vyváženosti mezi příspěvky z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a příspěvky 
poskytovanými z rozpočtu tohoto nástroje, 
jakož i další faktory ovlivňující intenzitu 
spolupráce, např. konkrétní vlastnosti 
hraničních oblastí a jejich schopnost, 
pokud jde o správu a absorpci unijní 
podpory.
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Or. en

Odůvodnění

Přirozeně rozsáhlá rozmanitost zemí a regionů v sousedství Evropské unie vyžaduje přístup, 
který vyváženým způsobem zohlední všechny jejich odlišnosti. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Společné operační programy by měly 
být v polovině období revidovány 
prostřednictvím víceletého finančního 
rámce s cílem zahrnout okolnosti, které se 
vyskytly během procesu provádění, jako 
jsou:
– změny v prioritách spolupráce 
a socioekonomický vývoj,
– výsledky provádění dotčených opatření 
a záležitosti vyplývající z monitorovacího 
procesu a procesu provádění,
– potřeba přizpůsobit výši dostupných 
prostředků a přerozdělit zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Možnosti revize společných operačních programů, které zabezpečuje návrh Komise, se jeví 
jako nedostatečné, neboť jsou do značné míry závislé na vůli vysoce postavených 
zúčastněných představitelů, přičemž je zanedbávána ta skutečnost, že místní a regionální 
orgány a jiní nestátní aktéři by mohly být v lepším postavení, aby správně rozpoznaly 
problémy, které vyvstanou během procesu provádění. Proto by mělo být umožněno vytvořit 
podrobnou analýzu právě probíhajících programů, jak se již děje v oblastech jiných politik 
EU.



PA\900107CS.doc 9/11 PE487.921v01-00

CS

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přeshraniční spolupráce se provádí 
podle odstavců 1 a 2 s pomocí vhodných 
nástrojů. Tyto nástroje mají konkrétně 
zahrnovat evropské seskupení pro územní 
spolupráci podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze 
dne 5. července 20061.
_________________
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. en

Odůvodnění

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) již prokázalo, že je pro územní spolupráci 
(přeshraniční, nadregionální a nadnárodní) uvnitř Evropské unie nepostradatelné. Je proto 
velmi vhodné, že při právě zvažovaném rozšíření jeho oblasti působnosti na subjekty, které 
nejsou usazené v členském státě, prostřednictvím pozměňujících a doplňujících návrhů 
k nařízení č. 1082/2006, se ESÚS uplatňuje na evropskou politiku sousedství, a to z hlediska 
její „vnější soudržnosti“.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoci uvedené v článcích 12 a 13 
jsou přeneseny na dobu platnosti tohoto 
nařízení.

1. Pravomoci uvedené v článcích 12, 13
a 16 jsou přeneseny na dobu platnosti 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný pozměňovací návrh uznává nová doporučení plánovaná pro akt v přenesené 
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V řádně odůvodněných případech a 
v zájmu zajištění soudržnosti a účinnosti 
unijního financování nebo v zájmu 
podpory regionální či meziregionální 
spolupráce se Komise může rozhodnout, že 
způsobilost opatření rozšíří i na země, 
území a regiony, jež by jinak k financování 
způsobilé nebyly. Do postupů 
provádějících taková opatření se bez 
ohledu na ustanovení čl. 8 odst. 1 
společného prováděcího nařízení mohou 
zapojit fyzické a právnické osoby 
z dotyčných zemí, území a regionů. 

1. V řádně odůvodněných případech, jak 
jsou uvedeny v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém v souladu s článkem 
14, a v zájmu zajištění soudržnosti a 
účinnosti unijního financování nebo 
v zájmu podpory regionální či 
meziregionální spolupráce se Komise může 
rozhodnout, že způsobilost opatření rozšíří 
i na země, území a regiony, jež by jinak k 
financování způsobilé nebyly. Do postupů 
provádějících taková opatření se bez 
ohledu na ustanovení čl. 8 odst. 1 
společného prováděcího nařízení mohou 
zapojit fyzické a právnické osoby 
z dotyčných zemí, území a regionů.

Or. en

Odůvodnění

Dle navrhovatele bylo nezbytné přepsat a zpřesnit formulaci „řádně odůvodněné případy“, 
která podle stávajícího znění umožňuje, aby různé druhy fondů EU pro vnější použití 
(Evropský nástroj sousedství a partnerství, nástroj předvstupní pomoci, Evropská nadace 
pro demokracii, rozvojové fondy pro „Třetí svět“) byly uplatněny téměř výlučně podle 
uvážení prováděcích orgánů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na provádění tohoto nařízení v období 
2014–2020 se vyhradí finanční prostředky 
ve výši 18 182 300 000 EUR (běžné ceny). 
Až 5 % z těchto finančních prostředků se 
přidělí na programy přeshraniční 
spolupráce uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c).

1. Na provádění tohoto nařízení v období 
2014–2020 se vyhradí finanční prostředky 
ve výši 18 182 300 000 EUR (běžné ceny). 
Až 7 % z těchto finančních prostředků se 
přidělí na programy přeshraniční 
spolupráce uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c).
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Or. en

Odůvodnění

Jelikož je přeshraniční spolupráce klíčovou prioritou politiky EU a je určena na podporu 
propagace hospodářského a sociálního rozvoje v regionech na obou stranách společných 
hranic, na vypořádání se s problémy v oblastech jako jsou životní prostředí, veřejné zdraví 
a prevence a boj proti organizovanému zločinu a dále na zajištění účinných a bezpečných 
hranic a podporu místních přeshraničních mezilidských činností, je nezbytné, aby na tento 
nástroj byly vyčleněny zásadnější částky.


