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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Ke konci 6. volebního období požádal Výbor pro zahraniční věci Evropskou komisi, aby 
vytvořila další nástroj, kterým by byly financovány činnosti s rozvojovými zeměmi 
nespadající do působnosti nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI). Vzhledem k tomu, že 
DCI je omezen na činnosti, které mají charakter oficiální rozvojové pomoci, vzniklo právní 
vakuum, pokud jde o činnosti s rozvojovými zeměmi vycházející z oboustranného zájmu, 
jako jsou kulturní a akademické výměny, výměny technologií, politický dialog, podpora 
sdělovacích prostředků aj.

Aby nevzniklo příliš mnoho nástrojů v oblasti vnějších vztahů, navrhl Výbor pro zahraniční 
věci, aby stávající nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi (ICI) (nařízení Rady (ES) 
č. 1934/2006) byl přeměněn na „nástroj pro spolupráci s třetími zeměmi na činnostech, které 
nemají charakter oficiální rozvojové pomoci“.

Právní základ

Komise předložila návrh pozměňujícího nařízení (tzv. „ICI+“) (KOM(2009)197 v konečném 
znění), který byl postoupen Výboru pro mezinárodní obchod jako příslušnému výboru, a to z 
historických důvodů – tento výbor byl příslušným výborem při projednávání původního 
nařízení ICI. Výbor pro zahraniční věci požádal o statut přidruženého výboru podle článku 50 
jednacího řádu Parlamentu s poukazem na to, že nový nástroj nebude pouze doplněním prvků 
neobsažených v původním nástroji, ale rovněž – a to je velmi podstatné – se nyní stane 
zahraničněpolitickým nástrojem pro vztahy mezi EU a třetími zeměmi v Asii, Latinské 
Americe  a na Blízkém východě.

Ve svém novém návrhu Komise rozšiřuje zeměpisnou oblast působnosti nástroje ICI – 
vztahujícího se na 17 zemí s vysokými příjmy – o dalších 46 zemí, na něž se vztahuje nařízení 
DCI, a navrhuje zhruba zdvojnásobit referenční částku na tuto spolupráci, a to ze 172 milionů 
EUR na 348 milionů EUR na období 2010–2013. 

Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a právní základ pro tento 
nástroj je nutno pozměnit. Podle ustanovení této nové smlouvy se bývalý článek 181a (nyní 
článek 212) nově vztahuje pouze na činnosti v rámci spolupráce s průmyslovými zeměmi. 
Protože po navrhované změně nástroje ICI budou partnerskými zeměmi z více než dvou třetin 
rozvojové země, byly doplněny dva další právní základy: rozvojová spolupráce (články 
208/9) a obchodní politika (články 206/7). Ani jeden z těchto tří právních základů však přesně 
neodpovídá druhu činností, kterých se má tento nový nástroj týkat, protože se vstupem 
Lisabonské smlouvy v platnost nejenže se změnil vložený článek 212, ale byly přepracovány i 
články 208/9. „Hlavním cílem" rozvojové spolupráce se nyní stává snížení chudoby. „Snížení 
chudoby“ v rámci „oficiální rozvojové pomoci“ je jednoznačně hlavním cílem „velkého“ 
DCI, změněný ICI se má ovšem vztahovat na činnosti, které nemají charakter oficiální 
rozvojové pomoci a jsou předmětem společného zájmu Evropy a partnerských zemí. Smysl 
článků 208/9 je tedy naplněn, pouze nahlížíme-li na nástroje DCI a (změněný) ICI jako na dvě 
části jednoho celku.
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Protože není žádné lepší řešení, dohodly se právní služby všech tří orgánů, že tento trojí 
právní základ akceptují, a navrhovatelka navrhuje v tomto ohledu setrvat u návrhu Komise.

Postup projednávání ve výboru

V souvislosti s evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva (EIDHR), nástrojem pro 
rozvojovou spolupráci (DCI) a nástrojem stability již výbory AFET a DEVE zaujaly 
stanovisko, že strategické dokumenty a/nebo víceleté orientační programy by měly být 
považovány za „akty v přenesené pravomoci“ ve smyslu článku 290. Výbor INTA by podle 
očekávání měl zaujmout stejný přístup ke změněnému ICI. Tento postoj sdílí právní služba 
Parlamentu, právní služby obou ostatních orgánů jej však odmítají, což není žádné 
překvapení. Parlament by byl v takovém případě oprávněn v případě nutnosti podat námitku 
proti návrhům víceletých programů spolupráce (nebo jejich revizí). U změněného ICI bychom 
měli postupovat stejně jako u ostatních nástrojů a požadovat pro víceleté programy statut 
„aktů v přenesené pravomoci“ (především se zřetelem k tomu, že nařízení ICI je samo o sobě 
velmi obecné). Tato specifická horizontální otázka bude předmětem společných třístranných 
rozhovorů, které se uskuteční s cílem dospět k dohodě s Komisí a Radou – je třeba aby při 
těchto rozhovorech byl posílen náš postoj a schopnost vyjednávat.

Příděl finančních prostředků

Částku 172 milionů EUR předpokládanou pro původní nástroj ICI navrhuje Komise navýšit o 
částku ve výši 176 milionů EUR pro nové země (příloha II). Tyto příděly bohužel vůbec 
neodpovídají poměru mezi zeměmi, na které se má budoucí nařízení vztahovat: rozvojové 
země v příloze II tvoří dvě třetiny všech zemí, a země s vysokými příjmy tudíž představují 
pouze třetinu celého spektra partnerů. Věříme, že tomuto problému bude věnována pozornost 
při přezkumu nařízení.

Částku 108,5 milionu EUR z celkových 176 milionů EUR předpokládaných pro země 
uvedené v příloze II navrhuje Komise převést z nástroje DCI. Navrhovatelka má stejný postoj 
jako zpravodaj výboru INTA a výbor DEVE: je proti jakémukoli převodu z finančních 
prostředků pro DCI. 

Pozměňovací návrhy

a) Název

Vzhledem ke změněnému politickému dosahu revidovaného nástroje ICI je nutno změnit 
název. V pozměňovacím návrhu 4 navrhuje navrhovatelka pro nový nástroj název „finanční 
nástroj pro spolupráci se zeměmi na Blízkém východě, v Asii, v Severní a Jižní Americe a v 
jižní Africe“. Zkratka názvu by pak mohla mít podobu MAAS.

b) Rozšíření oblasti působnosti

Mění se charakter nástroje – z prostředku, který měl v první řadě sloužit k podpoře lepších 
ekonomických a obchodních vazeb s některými zeměmi s vysokými příjmy, na 
zahraničněpolitický nástroj, v jehož rámci tvoří většinu partnerů pro spolupráci rozvojové 
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země, a to v poměru jedna třetina průmyslových zemí a zemí s vysokými příjmy (příloha I 
navrhovaného nařízení1) ku dvěma třetinám rozvojových zemí (příloha II navrhovaného 
nařízení2). Okruh činností by měl tedy zahrnovat vedle hospodářské spolupráce i spolupráci v 
kulturní a akademické oblasti. Nově tedy tvoří většinu „partnerských zemí“ země rozvojové 
(příloha II), zatímco dřívější seznam průmyslových zemí a zemí s vysokými příjmy 
představuje nyní pouze necelou třetinu spektra partnerů. Tyto nové priority by měly být v 
textu nařízení jednoznačně stanoveny a pozměňovací návrhy 5, 6, 7, 10, 11, 12, 12 navrhují 
rozšíření působnosti nařízení.

c) Žádné překrývání se s nástrojem pro rozvojovou spolupráci

Je také důležité jasně odlišit nástroj DCI, z něhož by měla být financována oficiální rozvojová 
pomoc, a právě projednávaný revidovaný nástroj pro spolupráci s průmyslovými zeměmi 
MAAS (jako zkratka the Middle East, Asia, the Americas and South Africa), který by se měl 
týkat spolupráce v oboustranném zájmu a jednoznačně se vztahovat na činnosti mimo rámec 
oficiální rozvojové pomoci. Pozměňovací návrh 5 má zajistit, aby nedocházelo k žádnému 
překrývání obou nástrojů.

d) „Akty v přenesené pravomoci“

Pozměňovací návrhy 3, 13, 15, 16, 17, 18 se týkají problému „aktů v přenesené pravomoci“ a 
tyto změny jsou vkládány v podobné formě do všech ostatních finančních nástrojů, které 
budou předmětem přezkumu. Pozměňovací návrhy 13, 15, 16 zavádějí požadavek, aby byly 
roční akční programy souběžně zasílány pro informaci Radě a Parlamentu.

e) Žádné operace vojenského nebo obranného charakteru 

Pozměňovací návrh 14 uvádí nástroj MAAS do shody s normami DCI, které výslovně 
vylučují oblast obrany z možného okruhu opatření spolupráce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 

1 Austrálie, Bahrajn, Brunej, Kanada, Tchaj-wan (i když Unie nemá s Tchaj-wanem žádné diplomatické ani 
politické vztahy, probíhají intenzivní kontakty a měly by pokračovat v oblastech hospodářství, obchodu, vědy a 
technologie, norem a v řadě dalších záležitostí), Hongkong, Japonsko, Korejská republika, Kuvajt, Macao, Nový 
Zéland, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, USA
2 Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, 
Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, 
Čína, Indie, Indonésie, Korejská lidově demokratická republika, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, 
Myanmar/Barma, Nepál, Pákistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Kazachstán, Kyrgyzská republika, 
Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Írán, Irák, Jemen, JAR
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do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) První právní východisko se nahrazuje 
tímto:
„s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 212, 
čl. 207 odst. 2 a čl. 209 odst. 1 této 
smlouvy,“

Odůvodnění

Změna a aktualizace právního základu poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cíle a ustanovení nařízení (ES) 
č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
spolupráci s průmyslovými a jinými 
zeměmi a územími1 s vysokými příjmy, 
jsou vhodné k provádění posílené 
spolupráce se zeměmi, na něž se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1905/2006. Za tímto 
účelem je třeba rozšířit zeměpisnou oblast 
působnosti nařízení (ES) č. 1934/2006 a 
stanovit finanční krytí spolupráce s těmito 
rozvojovými zeměmi.

(5) Cíle a ustanovení nařízení (ES) 
č. 1934/2006 ze dne 21. prosince 2006, 
kterým se zřizuje finanční nástroj pro 
spolupráci s průmyslovými a jinými 
zeměmi a územími1 s vysokými příjmy, v 
níže uvedeném znění, jsou vhodné 
k provádění posílené spolupráce se 
zeměmi, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 
1905/2006. Za tímto účelem je třeba 
rozšířit zeměpisnou oblast působnosti 
nařízení (ES) č. 1934/2006 a stanovit 
finanční krytí spolupráce s těmito 
rozvojovými zeměmi.
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Odůvodnění

Cíle a oblast působnosti nařízení z roku 2006 se podstatně změnily. Už se ani nejedná o jeden 
a ten samý nástroj. Bez jasného poukazu na skutečnost, že jsou ustanovení pozměněna, by 
nebylo výše uvedené vyjádření správné.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Komise by měla být oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, pokud jde 
o víceleté programy spolupráce, neboť 
tyto programy doplňují nařízení (ES) č. 
1934/2006 a mají obecnou působnost.

Odůvodnění

Standardní text pro akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 
21. prosince 2006, kterým se zřizuje 
finanční nástroj pro spolupráci 
s průmyslovými a jinými zeměmi 
a územími s vysokými příjmy a 
s rozvojovými zeměmi, na něž se vztahuje 
nařízení (ES) č. 1905/2006

Nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 ze dne 
21. prosince 2006, kterým se zřizuje 
finanční nástroj pro spolupráci se zeměmi 
Blízkého východu, Asie, Severní a Jižní 
Ameriky a jižní Afriky (MAAS)

Odůvodnění

Je třeba nový název, který obsáhne rozšířenou oblast působnosti nového nařízení.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Financování Společenstvím podporuje 
hospodářskou, finanční a technickou 
spolupráci a další formy spolupráce, které 
spadají do jeho pravomoci, s 
průmyslovými a jinými zeměmi a územími 
s vysokými příjmy a s rozvojovými 
zeměmi, na něž se vztahuje nařízení (ES) 
č. 1905/2006.

1. Financování Společenstvím podle tohoto 
nařízení podporuje hospodářskou, finanční, 
technickou, kulturní a akademickou 
spolupráci a další formy spolupráce, které 
spadají do jeho pravomoci, s rozvojovými 
zeměmi uvedenými v příloze II a s 
průmyslovými a jinými zeměmi a územími 
s vysokými příjmy uvedenými v příloze I 
(dále jen „partnerské země“). Toto 
nařízení v zásadě slouží k financování 
opatření, která nesplňují kritéria OECD 
pro oficiální rozvojovou pomoc.

Odůvodnění

Změněný nástroj by měl zahrnovat i spolupráci v kulturní a akademické oblasti. Rozvojové 
země nyní tvoří většinu „partnerských zemí“; dřívější výčet průmyslových zemí a zemí s 
vysokými příjmy představuje nyní pouze necelou třetinu spektra partnerů. Tyto nové priority 
by měly být jednoznačně uvedeny. Je také třeba jasně odlišit nástroj DCI, z něhož by měla být 
financována oficiální rozvojová pomoc, a nově revidovaný nástroj pro spolupráci 
s průmyslovými zeměmi Blízkého východu, Asie, Severní a Jižní Ameriky a jižní Afriky 
(MAAS), který by se měl týkat spolupráce v oboustranném zájmu a jednoznačně se vztahovat 
na činnosti mimo rámec oficiální rozvojové pomoci.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hlavním cílem spolupráce s těmito 
zeměmi a územími je konkrétně reagovat 
na potřebu posílit vazby a prohloubit 
jednání na dvoustranné, regionální nebo 
mnohostranné úrovni, a vytvořit tak 

2. Hlavním cílem spolupráce s 
partnerskými zeměmi je konkrétně 
reagovat na potřebu posílit vazby a 
prohloubit jednání na dvoustranné, 
regionální nebo mnohostranné úrovni, a 
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příznivější prostředí pro rozvoj vztahů 
Společenství s těmito zeměmi a územími a 
prosazovat dialog při současném hájení 
zájmů Společenství.

vytvořit tak příznivější prostředí pro rozvoj 
vztahů mezi Společenstvím a partnerskými 
zeměmi a územími a prosazovat dialog při 
současné podpoře vzájemného 
porozumění a zájmů Společenství.

Odůvodnění

Použití spojení „partnerské země“ souvisí s pozměňovacím návrhem 5. Působnost nástroje se 
mění: od „hájení zájmů Společenství“ přechází v nástroj zajišťující činnosti, které jsou v 
zájmu jak Evropské unie, tak partnerských zemí.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cílem spolupráce je jednat s partnery, 
kteří sdílejí podobné politické, 
hospodářské a institucionální struktury a 
hodnoty a kteří jsou důležitými partnery 
ve dvoustranných vztazích i významnými 
aktéry na mnohostranných fórech a v rámci 
globálního řízení. Spolupráce zahrnuje 
rovněž partnery, u nichž má Společenství 
strategický zájem na rozšiřování vazeb.

1. Cílem spolupráce je jednat 
s partnerskými zeměmi za účelem plnění 
těchto cílů:

– zmírňování konfliktů a podpora dialogu 
a vzájemného sbližování;
– sdílení a podpora podobných 
politických, hospodářských a 
institucionálních struktur a hodnot;
– posílení výměn s důležitými partnery ve 
dvoustranných vztazích i s významnými 
aktéry na mnohostranných fórech a v rámci 
globálního řízení.

Odůvodnění

Rozšíření působnosti – výčet hovoří sám za sebe.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se 
průmyslovými a jinými zeměmi a územími 
s vysokými příjmy rozumí země a území 
uvedené v příloze I a rozvojovými zeměmi 
se rozumí země uvedené v příloze II. Dále 
jsou uváděny jako „partnerské země“. V 
řádně odůvodněných případech a za 
účelem posílení regionální spolupráce však 
může Komise při přijímání akčních 
programů podle článku 6 rozhodnout, že 
země, které nejsou uvedeny v přílohách, 
jsou způsobilé, pokud je projekt nebo 
program, jenž bude prováděn, regionální 
nebo přeshraniční povahy. Tato možnost 
může být stanovena ve víceletých 
programech spolupráce podle článku 5. 
Komise mění seznamy uvedené v přílohách 
I a II v návaznosti na pravidelné přezkumy 
seznamu rozvojových zemí Výborem pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj a o 
změnách informuje Radu.

2. V řádně odůvodněných případech a za 
účelem posílení regionální spolupráce 
může Komise při přijímání akčních 
programů podle článku 6 rozhodnout, že 
země, které nejsou uvedeny v přílohách, 
jsou způsobilé, pokud je projekt nebo 
program, jenž bude prováděn, regionální 
nebo přeshraniční povahy. Tato možnost 
může být stanovena ve víceletých 
programech spolupráce podle článku 5. 
Komise mění seznamy uvedené v přílohách 
I a II v návaznosti na pravidelné přezkumy 
seznamu rozvojových zemí Výborem pro 
rozvojovou pomoc Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj a o 
změnách informuje Radu.“

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 5.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 4 se bod 1 nahrazuje tímto:
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„(1) podpora spolupráce, partnerství 
a společných podniků mezi 
hospodářskými, akademickými, 
kulturními a vědeckými činiteli ve 
Společenství a v partnerských zemích, 
a sice se zvláštním důrazem na činnosti s 
cílem odvrátit změnu klimatu a na 
environmentálně a sociálně udržitelné, 
čisté technologie přizpůsobené místním 
podmínkám;“

Odůvodnění

Do působnosti nástroje je třeba doplnit kulturní aktivity a činnosti v zájmu životního prostředí 
(změny v oblastech uvedených v původním nástroji jsou zvýrazněny kurzivou).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V článku 4 se bod 2 nahrazuje tímto:
„2) povzbuzení dvoustranného obchodu, 
investičních toků a hospodářských 
partnerství se zvláštním zaměřením na 
malé a střední podniky;“

Odůvodnění

Vzhledem ke změněnému okruhu partnerských zemí by měly mít financované činnosti 
jednoznačný přínos pro obě strany (změny v oblastech uvedených v původním nástroji jsou 
zvýrazněny kurzivou).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 4 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V článku 4 se bod 3 nahrazuje tímto:
„3) podpora dialogu mezi politickými, 
hospodářskými [...], sociálními a 
kulturními aktéry a dalšími nevládními 
organizacemi v příslušných odvětvích ve 
Společenství a v partnerských zemích;“

Odůvodnění

Měla by být doplněna „kulturní“ spolupráce (změny v oblastech uvedených v původním 
nástroji jsou zvýrazněny kurzivou).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 d (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 4 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) V článku 4 se bod 5 nahrazuje tímto:
„5) podpora projektů spolupráce v 
oblastech, jako jsou výzkum, věda a 
technologie, kultura a sport, obnovitelná 
energie, doprava, záležitosti životního 
prostředí včetně změny klimatu, celní, 
finanční a právní záležitosti, záležitosti 
lidských práv a jakékoli další oblasti 
společného zájmu Společenství a 
partnerských zemí;“

Odůvodnění

Doplňují se další klíčové oblasti možné spolupráce (změny v oblastech uvedených v původním 
nástroji jsou zvýrazněny kurzivou).
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 e (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) Čl. 6 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Komise přijímá roční akční 
programy na základě víceletých 
programů spolupráce podle článku 5 
a informuje o nich současně Evropský 
parlament a Radu.“

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 f (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3f) V článku 7 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„1a. Pomoc Společenství podle tohoto 
nařízení nesmí být použita k financování 
nákupu zbraní nebo střeliva a operací 
vojenského nebo obranného charakteru.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit soulad s čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1905/2006.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Čl. 9 odst. 3 se nahrazuje tímto:
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"3. Komise přijímá podpůrná opatření, 
která nejsou zahrnuta ve víceletých 
programech spolupráce, a informuje 
o nich současně Evropský parlament 
a Radu.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 14a

Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 5 je svěřena 
Komisi na dobu platnosti tohoto nařízení.
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament a Radu.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 14b 
a 14c.“

Odůvodnění

Standardní text pro akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Článek 14 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 14b

Zrušení přenesení pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 5 
kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, informuje druhý orgán, který 
pravomoci přenesl, a Komisi a uvede 
přenesené pravomoci, kterých by se 
zrušení mohlo týkat.

3. Rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci obsahuje důvody zrušení a 
ukončí přenesení pravomocí uvedených v 
tomto rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo od uvedeného pozdějšího 
data. Rozhodnutí nemá vliv na platnost 
aktů v přenesené pravomoci, které jsou již 
v platnosti. Rozhodnutí je zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.“

Odůvodnění

Standardní text pro akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 d (nový)
Nařízení (ES) č. 1934/2006
Článek 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 14c

Námitky k aktům v přenesené pravomoci
1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 



PE438.170v03-00 16/17 AD\805254CS.doc

CS

pravomoci do tří měsíců od data jeho 
oznámení.
2. Pokud při uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku k 
aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt nevstoupí v platnost. 
Orgán, který vznese k aktu v přenesené 
pravomoci námitku, uvede důvody pro její 
vznesení.“

Odůvodnění

Standardní text pro akty v přenesené pravomoci.
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