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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

417. pokud jde o nástroj předvstupní 
pomoci (NPP II), všímá si přetrvávajících 
nedostatků v administrativních kapacitách 
přistupujících zemí, které vedly k 
nedostatku absorpční kapacity v rámci 
nepřímého řízení; zdůrazňuje, že jak je 
uvedeno ve zvláštní zprávě Účetního dvora 
za rok 2018 o financování z NPP pro 
Turecko, pokrok v takto citlivých 
oblastech, jako je právní stát a občanská 
společnost, není závislý pouze na 
financování z NPP, ale především na 
politické vůli příslušných orgánů; se 
znepokojením konstatuje, že finanční 
prostředky nástroje předvstupní pomoci 
pro Turecko nebyly téměř vůbec 
vynakládány na oblast základních hodnot, 
včetně svobody tisku a nestrannosti 
soudnictví; domnívá se, že je nyní více než 
kdy jindy důležité, aby Komise využívala 
podmíněnosti na podporu reforem v 
prioritních odvětvích, jako je právní stát a 
správa věcí veřejných v Turecku;

417. pokud jde o nástroj předvstupní 
pomoci (NPP II), všímá si přetrvávajících 
nedostatků v administrativních kapacitách 
přistupujících zemí, které vedly k 
nedostatku absorpční kapacity v rámci 
nepřímého řízení; zdůrazňuje, že jak je 
uvedeno ve zvláštní zprávě Účetního dvora 
za rok 2018 o financování z NPP pro 
Turecko, pokrok v takto citlivých 
oblastech, jako je právní stát a občanská 
společnost, není závislý pouze na 
financování z NPP, ale především na 
politické vůli příslušných orgánů; se 
znepokojením konstatuje, že finanční 
prostředky nástroje předvstupní pomoci 
pro Turecko nebyly téměř vůbec 
vynakládány na oblast základních hodnot, 
včetně svobody tisku a nestrannosti 
soudnictví; domnívá se, že je nyní více než 
kdy jindy důležité, aby Komise využívala 
podmíněnosti na podporu reforem v 
prioritních odvětvích, jako je právní stát a 
správa věcí veřejných v Turecku, a pokud 
nedojde k výraznému pokroku, aby zvážila 
pozastavení poskytování finančních 
prostředků z NPP Turecku;
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