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Pozměňovací návrh  1 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 

(VFR) Unie, skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnutí o zahrnutí 

Evropského rozvojového fondu (ERF) do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU je 

přesvědčen, že stávající struktura ERF je 

anomálií, která je příčinou mnoha 

problémů; zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do 

rozpočtu posílí legitimitu, účinnost a 

předvídatelnost rozvojové pomoci a 

současně zlepší i soudržnost politik a jejich 

viditelnost; 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 

(VFR) Unie skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnuto o zahrnutí 

Evropského rozvojového fondu (ERF) do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU a 

udržení míry financování; je přesvědčen, 

že stávající struktura ERF je anomálií, 

která je příčinou mnoha problémů; 

zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do rozpočtu 

posílí legitimitu, účinnost a předvídatelnost 

rozvojové pomoci a současně zlepší i 

soudržnost politik a jejich viditelnost; 

připomíná, že i v případě jeho zahrnutí do 

rozpočtu by měl ERF obsahovat 

srovnávací kritéria, podle kterých je 

posuzována míra spolupráce ze strany 

EU, jako jsou například v současnosti 

kritéria spjatá s lidským rozvojem a 

změnou klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Victor Negrescu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 
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(VFR) Unie skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnuto o zahrnutí 

Evropského rozvojového fondu (ERF) do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU je 

přesvědčen, že stávající struktura ERF je 

anomálií, která je příčinou mnoha 

problémů; zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do 

rozpočtu posílí legitimitu, účinnost a 

předvídatelnost rozvojové pomoci a 

současně zlepší i soudržnost politik a jejich 

viditelnost; 

(VFR) Unie, skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnutí o zahrnutí 

největšího zeměpisného nástroje v oblasti 

politiky rozvojové spolupráce, jímž je 
Evropský rozvojový fond (ERF), do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU je 

přesvědčen, že stávající struktura ERF je 

anomálií, která je příčinou mnoha 

problémů; zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do 

rozpočtu posílí legitimitu, účinnost a 

předvídatelnost rozvojové pomoci a 

současně zlepší i soudržnost politik a jejich 

viditelnost; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  3 

Charles Goerens 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 

(VFR) Unie skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnuto o zahrnutí 

Evropského rozvojového fondu (ERF) do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU je 

přesvědčen, že stávající struktura ERF je 

anomálií, která je příčinou mnoha 

problémů; zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do 

rozpočtu posílí legitimitu, účinnost a 

předvídatelnost rozvojové pomoci a 

současně zlepší i soudržnost politik a jejich 

viditelnost; 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 

(VFR) Unie skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnuto o zahrnutí 

Evropského rozvojového fondu (ERF) do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU je 

přesvědčen, že stávající struktura ERF je 

anomálií, která je příčinou mnoha 

problémů; zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do 

rozpočtu posílí legitimitu, účinnost a 

předvídatelnost rozvojové pomoci a 

současně zlepší i soudržnost politik a jejich 

viditelnost za podmínky, že tato částka 

bude představovat doplňkovou položku 

rozpočtu EU; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  4 

Sophie Montel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 

(VFR) Unie skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnuto o zahrnutí 

Evropského rozvojového fondu (ERF) do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU je 

přesvědčen, že stávající struktura ERF je 

anomálií, která je příčinou mnoha 

problémů; zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do 

rozpočtu posílí legitimitu, účinnost a 

předvídatelnost rozvojové pomoci a 

současně zlepší i soudržnost politik a jejich 

viditelnost; 

1. je přesvědčen, že skutečnost, že 

současně vyprší platnost Dohody z 

Cotonou i víceletého finančního rámce 

(VFR) Unie skýtá příležitost pro to, aby 

bylo konečně přijato rozhodnuto o zahrnutí 

Evropského rozvojového fondu (ERF) do 

rozpočtu, a to za podmínky, že budou 

existovat jednoznačné záruky vyčlenění 

prostředků na spolupráci AKT-EU je 

přesvědčen, že stávající struktura ERF je 

anomálií, která je příčinou mnoha 

problémů; zdůrazňuje, že jeho zahrnutí do 

rozpočtu posílí legitimitu, účinnost, 

předvídatelnost a transparentnost 

rozvojové pomoci a současně zlepší i 

soudržnost politik a jejich viditelnost; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  5 

Victor Negrescu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rozpočet Unie již 

poskytuje nástroje, které se zaměřují na 

konkrétní partnery, a že zahrnutí ERF do 

rozpočtu lze provést tak, aby odráželo a 

podporovalo výjimečné vztahy AKT-EU; 

vyzývá Komisi, aby předložila plán, který 

by řešil výše uvedené otázky, a to ještě 

předtím, než předloží nezbytné návrhy 

související s příštím VFR; 

2. zdůrazňuje, že rozpočet Unie již 

poskytuje nástroje, které se zaměřují na 

konkrétní partnery, a že zahrnutí ERF do 

rozpočtu lze provést tak, aby odráželo a 

podporovalo výjimečné vztahy AKT-EU; 

znovu opakuje, že zahrnutí ERF do 

rozpočtu přinese zjednodušení a 

harmonizaci rámce pro rozvojovou 

pomoc; vyzývá Komisi, aby předložila 

plán, který by řešil výše uvedené otázky, a 

to ještě předtím, než předloží nezbytné 
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návrhy související s příštím VFR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rozpočet Unie již 

poskytuje nástroje, které se zaměřují na 

konkrétní partnery, a že zahrnutí ERF do 

rozpočtu lze provést tak, aby odráželo a 

podporovalo výjimečné vztahy AKT-EU; 

vyzývá Komisi, aby předložila plán, který 

by řešil výše uvedené otázky, a to ještě 

předtím, než předloží nezbytné návrhy 

související s příštím VFR; 

2. zdůrazňuje, že rozpočet Unie již 

poskytuje nástroje, které se zaměřují na 

konkrétní partnery, a že zahrnutí ERF do 

rozpočtu lze provést tak, aby odráželo a 

podporovalo výjimečné vztahy AKT-EU s 

ohledem na prosazování udržitelného 

rozvoje; vyzývá Komisi, aby předložila 

plán, který by řešil výše uvedené otázky, a 

to ještě předtím, než předloží nezbytné 

návrhy související s příštím VFR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Victor Negrescu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2 a. znovu opakuje, že je nutné, aby 

byly projekty Evropského rozvojového 

fondu kvalitativně posuzovány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Victor Negrescu 
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Návrh stanoviska 

Bod 3  

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků řešení základních 

příčin migrace a nuceného vysidlování; 

varuje v souvislosti se svěřenským fondem 

EU pro Afriku před tím, aby byly 

prostředky využívány pro jiné než 

zamýšlené účely, a před porušováním cílů 

uvedených v právních základech; 

připomíná rovněž pozitivní úlohu afrického 

mírového projektu jakožto klíčového 

nástroje pro stabilizaci, a očekává, že bude 

v rámci zahrnutí ERF do rozpočtu nalezeno 

řešení, které umožní jeho pokračování při 

plném dodržení Smlouvy; 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků řešení základních 

příčin migrace a nuceného vysidlování; 

varuje v souvislosti se svěřenským fondem 

EU pro Afriku před tím, aby byly 

prostředky využívány pro jiné než 

zamýšlené účely, a před porušováním cílů 

uvedených v právních základech; 

doporučuje, aby se nadále zaváděla 

opatření určená k nárůstu míry 

autonomie a pravomocí obcí, což jim 

umožní lépe zastupovat své zájmy 

zodpovědným a udržitelným způsobem;  
připomíná rovněž pozitivní úlohu afrického 

mírového projektu jakožto klíčového 

nástroje pro stabilizaci, a očekává, že bude 

v rámci zahrnutí ERF do rozpočtu nalezeno 

řešení, které umožní jeho pokračování při 

plném dodržení Smlouvy; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  9 

Sophie Montel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků řešení základních 

příčin migrace a nuceného vysidlování; 

varuje v souvislosti se svěřenským fondem 

EU pro Afriku před tím, aby byly 

prostředky využívány pro jiné než 

zamýšlené účely, a před porušováním cílů 

uvedených v právních základech; 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků řešení základních 

příčin migrace a nuceného vysidlování; 

varuje v souvislosti se svěřenským fondem 

EU pro Afriku před tím, aby byly 

prostředky využívány pro jiné než 

zamýšlené účely, a před porušováním cílů 

uvedených v právních základech; 
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připomíná rovněž pozitivní úlohu afrického 

mírového projektu jakožto klíčového 

nástroje pro stabilizaci, a očekává, že bude 

v rámci zahrnutí ERF do rozpočtu nalezeno 

řešení, které umožní jeho pokračování při 

plném dodržení Smlouvy; 

připomíná rovněž pozitivní úlohu afrického 

mírového projektu jakožto klíčového 

nástroje pro stabilizaci, a očekává, že bude 

v rámci zahrnutí ERF do rozpočtu nalezeno 

řešení, které umožní jeho pokračování při 

plném dodržení Smlouvy; zdůrazňuje svou 

podporu zásadě respektování suverenity 

afrických států; 

Or. fr 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Urmas Paet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků řešení základních 

příčin migrace a nuceného vysidlování; 

varuje v souvislosti se svěřenským fondem 

EU pro Afriku před tím, aby byly 

prostředky využívány pro jiné než 

zamýšlené účely, a před porušováním cílů 

uvedených v právních základech; 

připomíná rovněž pozitivní úlohu afrického 

mírového projektu jakožto klíčového 

nástroje pro stabilizaci, a očekává, že bude 

v rámci zahrnutí ERF do rozpočtu nalezeno 

řešení, které umožní jeho pokračování při 

plném dodržení Smlouvy; 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků členských států ke 

společnému řešení základních příčin 

migrace a nuceného vysidlování; varuje v 

souvislosti se svěřenským fondem EU pro 

Afriku před tím, aby byly prostředky 

využívány pro jiné než zamýšlené účely, a 

před porušováním cílů uvedených v 

právních základech; připomíná rovněž 

pozitivní úlohu afrického mírového 

projektu jakožto klíčového nástroje pro 

stabilizaci, a očekává, že bude v rámci 

zahrnutí ERF do rozpočtu nalezeno řešení, 

které umožní jeho pokračování při plném 

dodržení Smlouvy; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  11 

Charles Goerens 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 



 

AM\1098727CS.doc 9/13 PE585.483v01-00 

 CS 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků řešení základních 

příčin migrace a nuceného vysidlování; 

varuje v souvislosti se svěřenským fondem 

EU pro Afriku před tím, aby byly 

prostředky využívány pro jiné než 

zamýšlené účely, a před porušováním cílů 

uvedených v právních základech; 

připomíná rovněž pozitivní úlohu afrického 

mírového projektu jakožto klíčového 

nástroje pro stabilizaci, a očekává, že bude 

v rámci zahrnutí ERF do rozpočtu nalezeno 

řešení, které umožní jeho pokračování při 

plném dodržení Smlouvy; 

3. připomíná, že boj proti chudobě 

patří k hlavním cílům Unie v oblasti 

rozvojové spolupráce a je jedním z 

hlavních prostředků řešení základních 

příčin nedobrovolné migrace a nuceného 

vysidlování; varuje v souvislosti se 

svěřenským fondem EU pro Afriku před 

tím, aby byly prostředky využívány pro 

jiné než zamýšlené účely, a před 

porušováním cílů uvedených v právních 

základech; připomíná rovněž pozitivní 

úlohu afrického mírového projektu jakožto 

klíčového nástroje pro stabilizaci, a 

očekává, že bude v rámci zahrnutí ERF do 

rozpočtu nalezeno řešení, které umožní 

jeho pokračování při plném dodržení 

Smlouvy; 

Or. fr 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3 a. bere na vědomí sdělení Komise ze 

dne 7. června 2016 o zřízení nového 

rámce pro partnerství se třetími zeměmi 

založeného na Evropském programu o 

migraci; poznamenává, že rozpočet EU a 

příspěvek ERF k balíku osmi miliard 

EUR se skládá výlučně z pomoci, která již 

byla naplánována; požaduje, aby nebyla 

rozvojová pomoc určená příjemcům 

ohrožena a aby byly iniciativy související s 

migrací financovány z nových prostředků;   

Or. en 



 

PE585.483v01-00 10/13 AM\1098727CS.doc 

CS 

 

Pozměňovací návrh  13 

Victor Negrescu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3 a. doporučuje, aby se na úrovni 

mládeže rozvíjela spolupráce 

prostřednictvím sdílení informací, výměny 

služeb, sdílení zdrojů a pěstování 

doplňkových sportů s cílem zlepšit služby 

poskytované mladým osobám, které 

nenavštěvují vzdělávací instituce, jsou 

nezaměstnané a při hledání práce se 

potýkají s obtížemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Urmas Paet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. požaduje účinnější společná 

opatření s důrazem na finanční podporu 

pro země AKT na předcházení 

konfliktům, posilování míru a 

státotvornou činnost spolu s řešením 

nadnárodních bezpečnostních hrozeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Victor Negrescu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. doporučuje rozvíjet spolupráci na 

akademické úrovni, jež je klíčová pro 

rozvoj dovedností a také pro vytváření a 

vstřebávání znalostí; doporučuje také 

podporu podnikání, které přináší řešení 

obchodních problémů prostřednictvím 

inovativních nápadů týkajících se 

efektivnější spolupráce mezi akademickou 

obcí a podnikatelskou sférou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Victor Negrescu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3c. doporučuje vypracovat strategie 

zaměřené na zlepšení spolupráce mezi 

zeměmi AKT a jihovýchodní Evropou v 

oblastech, jako je zemědělství, 

nezaměstnanost a inovace v oblasti 

udržitelného hospodaření s potravinami, 

vodou a v rámci zdravotnictví, což povede 

k posílení konkurenceschopnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. podporuje kombinování grantů a 

finančních nástrojů s cílem maximalizovat 

4. podporuje kombinování grantů a 

finančních nástrojů s cílem maximalizovat 
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dopad rozvojové pomoci a řešit selhání 

trhu a nedostatky v oblasti investic; 

zdůrazňuje, že inovativní financování 

nesmí nahrazovat granty, ani nesmí 

přebírat odpovědnost rozvojových zemí v 

oblasti oficiální rozvojové pomoci nebo 

rozvojových zemí, pokud jde o 

poskytování služeb; všímá si záměru 

zahájit investiční iniciativu pro Afriku a 

vyzývá k tomu, aby byl do jejího zřízení v 

plné míře zapojen Parlament. 

dopad rozvojové pomoci a řešit selhání 

trhu a nedostatky v oblasti investic; 

zdůrazňuje, že inovativní financování 

nesmí nahrazovat granty, ani nesmí 

přebírat odpovědnost rozvojových zemí v 

oblasti oficiální rozvojové pomoci nebo 

rozvojových zemí, pokud jde o 

poskytování klíčových veřejných služeb; 

všímá si záměru zahájit externí investiční 

program v Africe a Středomoří, který staví 

na příkladu Evropského fondu pro 

strategické investice; požaduje přijetí 

jasné adicionality tváří v tvář stávajícím 

finančním nástrojům a platformám pro 

kombinování zdrojů, rovněž za užití 

nových prostředků, a aby byl do jejího 

zřízení v plné míře zapojen Parlament. 

Or. en 

Pozměňovací návrh  18 

Sophie Montel 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. podporuje kombinování grantů a 

finančních nástrojů s cílem maximalizovat 

dopad rozvojové pomoci a řešit selhání 

trhu a nedostatky v oblasti investic; 

zdůrazňuje, že inovativní financování 

nesmí nahrazovat granty, ani nesmí 

přebírat odpovědnost rozvojových zemí v 

oblasti oficiální rozvojové pomoci nebo 

rozvojových zemí, pokud jde o 

poskytování služeb; všímá si záměru 

zahájit investiční iniciativu pro Afriku a 

požaduje, aby byl do jejího zřízení v plné 

míře zapojen Parlament. 

4. podporuje kombinování grantů a 

finančních nástrojů s cílem maximalizovat 

dopad rozvojové pomoci a řešit selhání 

trhu a nedostatky v oblasti investic; 

zdůrazňuje, že inovativní financování 

nesmí nahrazovat granty, ani nesmí 

přebírat odpovědnost rozvojových zemí v 

oblasti oficiální rozvojové pomoci nebo 

rozvojových zemí, pokud jde o 

poskytování služeb; všímá si záměru 

zahájit investiční iniciativu pro Afriku a 

přeje si, aby se členské státy staly prvními, 

kdo se začnou těmito otázkami zabývat, 

jelikož některé z nich mají s africkými 

státy vazby výsadního charakteru; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  19 

Victor Negrescu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. podporuje kombinování grantů a 

finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat dopad rozvojové pomoci a 

řešit selhání trhu a nedostatky v oblasti 

investic; zdůrazňuje, že inovativní 

financování nesmí nahrazovat granty, ani 

nesmí přebírat odpovědnost rozvojových 

zemí v oblasti oficiální rozvojové pomoci 

nebo rozvojových zemí, pokud jde o 

poskytování služeb; všímá si záměru 

zahájit investiční iniciativu pro Afriku a 

vyzývá k tomu, aby byl do jejího zřízení v 

plné míře zapojen Parlament. 

4.  podporuje kombinování grantů s 

finančními nástroji a zjednodušením 

financování a udržitelnosti projektů s 

cílem maximalizovat dopad rozvojové 

pomoci a řešit selhání trhu a nedostatky v 

oblasti investic; zdůrazňuje, že inovativní 

financování nesmí nahrazovat granty, ani 

nesmí přebírat odpovědnost rozvojových 

zemí v oblasti oficiální rozvojové pomoci 

nebo rozvojových zemí, pokud jde o 

poskytování služeb; všímá si záměru 

zahájit investiční iniciativu pro Afriku a 

vyzývá k tomu, aby byl do jejího zřízení v 

plné míře zapojen Parlament. 

Or. en 

 


