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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-010  
které předložil Výbor pro rozvoj  
 
Zpráva 
Gay Mitchell A7-0078/2009 
Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (změna nařízení (ES) č. 1905/2006) 
 
Návrh nařízení (KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Nadpis 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci, a kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení 
nástroje pro financování podpory 
demokracie a lidských práv ve světě  

kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
rozvojovou spolupráci 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Právní východisko 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 179 odst. 1 a článek 181 první 
pododstavec této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 179 odst. 1 této smlouvy, 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Z provádění těchto nařízení vyplynul 
nesoulad, pokud jde o výjimku ze zásady 
nezpůsobilosti nákladů, jež souvisejí 
s daněmi, cly a dalšími poplatky, pro 
financování Společenstvím. Z tohoto 
důvodu se navrhuje změna příslušných 
ustanovení nařízení (ES) č. 1905/2006 
a nařízení (ES) č. 1889/2006 za účelem 
jejich sladění s ostatními nástroji. 

(2) Z provádění nařízení (ES) č. 1905/2006 
vyplynul nesoulad, pokud jde o výjimku ze 
zásady nezpůsobilosti nákladů, jež 
souvisejí s daněmi, cly a dalšími poplatky, 
pro financování Společenstvím. Z tohoto 
důvodu se navrhuje změna příslušných 
ustanovení tohoto nařízení za účelem jeho 
sladění s ostatními nástroji. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek -1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Bod odůvodnění 27 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek -1a 

 Bod odůvodnění 27 nařízení (ES) 
č. 1905/2006 se nahrazuje tímto: 

 „(27) Opatření nezbytná k provedení 
tohoto nařízení by měla být přijata 
v souladu s rozhodnutím Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi4. Komise by 
zejména měla být zmocněna 
ke schvalování strategických dokumentů 
a víceletých orientačních programů. 
Jelikož mají tato opatření obecný význam 
a jejich účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení 
prostřednictvím jeho doplnění o nové, jiné 
než podstatné prvky, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES. 

 __________________________ 
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4 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“ 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek -1 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Čl. 17 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek -1b 

 Čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1905/2006 
se nahrazuje tímto: 

 „2. V rámci částky uvedené v příloze IV 
stanoví Komise maximální částku, jež 
bude jednotlivým zemím, jež jsou 
signatáři protokolu o cukru, k dispozici 
pro financování opatření uvedených 
v odstavci 1, a to na základě potřeb 
jednotlivých zemí, především 
v souvislosti s dopadem reformy odvětví 
cukru na dotyčnou zemi a s významem 
odvětví cukru pro její hospodářství. 
Posuzování kritérií pro přidělení částky 
bude vycházet z údajů za hospodářské 
roky před rokem 2004.  

Komise[...] stanoví další pokyny týkající 
se rozdělení celkové částky mezi 
příjemce. Tato opatření mají za úkol 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení prostřednictvím jeho doplnění. 
Přijímají se regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 35. odst. 3a.“ 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek -1 c (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Článek 21 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek -1c 

 Článek 21 nařízení (ES) č. 1905/2006 se 
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nahrazuje tímto: 

 „Strategické dokumenty a víceleté 
orientační programy podle článků 19 
a 20 a veškeré jejich změny na základě 
přezkumu podle čl. 19 odst. 2 a čl. 20 
odst. 1, jakož i doprovodná opatření 
podle článku 17 přijímá Komise [...].  

Tato opatření mají za úkol změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení 
prostřednictvím jeho doplnění. Přijímají 
se regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 35. odst. 3a.“ 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Čl. 33 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

  Čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 1905/2006 
se nahrazuje tímto: 

  „1. Komise pravidelně sleduje 
a přezkoumává své programy 
a vyhodnocuje výsledky provádění 
zeměpisných a tematických politik 
a programů a odvětvových politik 
a efektivnost programování, ve 
vhodných případech prostřednictvím 
nezávislých externích hodnocení, aby 
se přesvědčila, zda jsou cíle plněny, 
a aby mohla sestavit doporučení pro 
zlepšení dalších operací. Návrhy 
Evropského parlamentu, vnitrostátních 
parlamentů a Rady na nezávislá vnější 
hodnocení budou řádně zohledněny. 
Zvláštní pozornost je věnována 
sociálním odvětvím a pokroku 
dosaženému při plnění rozvojových cílů 
tisíciletí.“ 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Čl. 34 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1b 

  Čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1905/2006 
se nahrazuje tímto: 

 1. Komise posoudí pokrok dosažený 
při provádění opatření přijatých podle 
tohoto nařízení a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
obsahující informace o provádění, 
výsledcích a pokud možno o hlavních 
výsledcích a dopadu pomoci. Tato 
zpráva se předkládá rovněž 
vnitrostátním parlamentům, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 1 c (nový) 
Nařízení (ES) č. 1905/2006 
Článek 35 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1c 

 Článek 35 nařízení (ES) č. 1905/2006 se 
nahrazuje tímto: 

  „1. Komisi je nápomocen výbor. 

 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 
zmíněného rozhodnutí. Doba uvedená 
v čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí je 
30 dní. 

 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 
zmíněného rozhodnutí. 
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 3a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

 4. Výbor přijme svůj jednací řád. 

 5. Jednání výboru o otázkách týkajících 
se EIB se účastní její pozorovatel.“ 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Článek 2 
Nařízení (ES) č. 1889/2006 
Čl. 13 – odst. 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V článku 13 nařízení (ES) č. 1889/2006 se 
odstavec 6 nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„6. Pomoc Společenství se zpravidla 
nepoužije k placení daní, cel nebo 
poplatků v zemích, které jsou příjemci 
pomoci.“ 

 

 


