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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14−110

Návrh stanoviska (PE 360.160v01-00)
Lambert van Nistelrooij
K návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecných ustanoveních o zřízení 
Evropského nástroje sousedství a partnerství

K návrhu směrnice (KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

Znění předložené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 2

(2) Evropská rada při zasedání v Kodani ve 
dnech 12. a 13. prosince 2002 potvrdila, že 
rozšíření Evropské unie představuje 
důležitou příležitost posunout kupředu 
vztahy se sousedními zeměmi založené na 
sdílených politických a hospodářských 
hodnotách a že Unie je nadále rozhodnuta 
zamezit novým dělicím liniím v Evropě a 
podporovat stabilitu a prosperitu uvnitř Unie 
i za jejími novými hranicemi.

(2) Evropská rada při zasedání v Kodani ve 
dnech 12. a 13. prosince 2002 potvrdila, že 
rozšíření Evropské unie představuje 
důležitou příležitost posunout kupředu 
vztahy se sousedními zeměmi založené na 
sdílených politických a hospodářských 
hodnotách a že Unie je nadále rozhodnuta 
zamezit novým dělicím liniím v Evropě a 
podporovat stabilitu a udržitelný rozvoj 
prosperitu uvnitř Unie i za jejími novými 
hranicemi.

Or. en



PE 360.354v01-00 2/48 AM\575634CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložilaRiitta Myller

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 4

(4) Privilegovaný vztah mezi Evropskou unií 
a jejími sousedy bude založen na oddanosti 
společným hodnotám, včetně demokracie, 
právního státu, řádné správy věcí veřejných 
a respektování lidských práv, a zásadám 
tržního hospodářství, volného obchodu, 
udržitelného rozvoje a snižování chudoby.

(4) Privilegovaný vztah mezi Evropskou unií 
a jejími sousedy bude založen na oddanosti 
společným hodnotám, včetně demokracie, 
právního státu, řádné správy věcí veřejných 
a respektování lidských práv, a zásadám 
tržního hospodářství, volného obchodu, 
udržitelného rozvoje, ekonomické a sociální 
soudržnosti a snižování chudoby.

Or. en

Odůvodnění

Kromě snižování chudoby by ekonomická a sociální soudržnost měla být další zásadou 
zdůrazňující vztahy mezi Unií a jejími sousedy.

Pozměňovací návrh, který předložilPaavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 5

(5) Ve východní Evropě a na jižním 
Kavkaze jsou základem smluvních vztahů 
dohody o partnerství a spolupráci. Ve 
Středomoří tvoří regionální rámec pro 
spolupráci evropsko-středomořské 
partnerství („Barcelonský proces”), 
doplněné sítí dohod o přidružení.

(5) Ve východní Evropě a na jižním 
Kavkaze jsou základem smluvních vztahů 
dohody o partnerství a spolupráci. Ve 
Středomoří tvoří regionální rámec pro 
spolupráci evropsko-středomořské 
partnerství („Barcelonský proces”), 
doplněné sítí dohod o přidružení, zatímco 
Severní dimenze poskytuje rámec pro 
spolupráci mezi Evropskou unií a jejími 
severními sousedy.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 6

(6) Evropská unie a partnerské země 
společně sestavily v rámci evropské politiky 
sousedství soubor priorit, které budou 
začleněny do série společně schválených 
akčních plánů pokrývajících řadu klíčových 
oblastí pro specifické akce, včetně 
politického dialogu a reformy, obchodní a 
hospodářské reformy, spravedlivého 
sociálně-ekonomického rozvoje, 
spravedlnosti a vnitřních věcí, energetiky, 
dopravy, informační společnosti, životního 
prostředí, výzkumu a inovace a 
mezilidských kontaktů. Pokroky při splnění 
těchto priorit přispějí k využití úplného 
potenciálu dohod o partnerství a spolupráci a 
dohod o přidružení.

(6) Evropská unie a partnerské země 
společně sestavily v rámci evropské politiky 
sousedství soubor priorit, které budou 
začleněny do série společně schválených 
akčních plánů pokrývajících řadu klíčových 
oblastí pro specifické akce, včetně 
politického dialogu a reformy, obchodní a 
hospodářské reformy, spravedlivého 
sociálně-ekonomického rozvoje, 
spravedlnosti a vnitřních věcí, energetiky, 
dopravy, informační společnosti, životního 
prostředí, výzkumu a inovace, rozvoje 
občanské společnosti a mezilidských 
kontaktů. Pokroky při splnění těchto priorit 
přispějí k využití úplného potenciálu dohod 
o partnerství a spolupráci a dohod o 
přidružení.

Or. en

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 7

(7) Aby mohlo Společenství podporovat 
oddanost partnerských zemí společným 
hodnotám a zásadám a jejich úsilí při 
provádění akčních plánů, musí být schopno 
poskytovat těmto zemím pomoc a 
podporovat různé formy spolupráce mezi 
nimi navzájem a mezi nimi a členskými 
státy s cílem vytvořit zónu sdílené stability, 
bezpečnosti a prosperity dosahující 
významného stupně hospodářské spolupráce 
a politické integrace.

(7) Aby mohlo Společenství podporovat 
oddanost partnerských zemí společným 
hodnotám a zásadám a jejich úsilí při 
provádění akčních plánů, musí být schopno 
poskytovat těmto zemím pomoc a 
podporovat různé formy spolupráce mezi 
nimi navzájem a mezi nimi a členskými 
státy s cílem vytvořit zónu sdílené stability, 
bezpečnosti a prosperity dosahující 
významného stupně hospodářské spolupráce 
a spolupráce v rámci občanské společnosti, 
udržitelného rozvoje a politické integrace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 9

(9) Evropská unie a Rusko se rozhodly 
rozvíjet své zvláštní strategické partnerství 
vytvořením čtyř společných prostorů a 
pomoc Společenství bude použita na 
podporu rozvoje tohoto partnerství a na 
budování přeshraniční spolupráce na 
hranicích mezi Ruskem a jeho sousedy z 
Evropské unie

(9) Evropská unie a Rusko se rozhodly 
rozvíjet své zvláštní strategické partnerství 
vytvořením čtyř společných prostorů a 
pomoc Společenství bude použita na 
podporu rozvoje tohoto partnerství a na 
budování přeshraniční spolupráce mezi 
Ruskem, jeho sousedy z Evropské unie a 
Norska, stejně jako na multilaterální 
spolupráci v rámci Rady pobaltských států, 
Barentsovy euroarktické rady a Arktické 
rady.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
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řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 9

(9) Evropská unie a Rusko se rozhodly 
rozvíjet své zvláštní strategické partnerství 
vytvořením čtyř společných prostorů a 
pomoc Společenství bude použita na 
podporu rozvoje tohoto partnerství a na 
budování přeshraniční spolupráce na 
hranicích mezi Ruskem a jeho sousedy z 
Evropské unie

(9) Evropská unie a Rusko se rozhodly 
rozvíjet své zvláštní strategické partnerství 
vytvořením čtyř společných prostorů a 
pomoc Společenství bude použita na 
podporu rozvoje tohoto partnerství a na 
budování přeshraniční spolupráce na 
hranicích mezi Ruskem a jeho sousedy z 
Evropské unie, stejně jako zahrnout cíle 
Severní dimenze do vztahů mezi Unií a 
jejími severními sousedy.

Or. en

Odůvodnění

Severní dimenze je důležitý faktor, který napomáhá k přispění stabilního, udržitelného rozvoje 
v severních regionech sousedících s Unií. Byla upevněna její pozice v rámci Unie a počítá se 
s ní pro narůstající vyšší podíl činnosti sledovaný společně Unií a Ruskem.

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 13

(13) Pro pomoc sousedním partnerským 
zemím při dosažení jejich cílů a pro podporu 
spolupráce mezi nimi a členskými státy je 
třeba vytvořit jednotný politicky řízený 
nástroj, který nahradí množství existujících 
nástrojů, zajistí soudržnost a zjednoduší 
programování a řízení pomoci

(13) Pro pomoc sousedním partnerským 
zemím při dosažení jejich cílů a pro podporu 
spolupráce mezi nimi a členskými státy je 
třeba vytvořit jednotný politicky řízený 
nástroj, který nahradí množství existujících 
nástrojů, zajistí soudržnost a zjednoduší 
programování a řízení pomoci. Jiní dárci, 
zvláště členské země EHP a Švýcarsko, jsou 
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zváni k účasti na projektech financovaných 
tímto nástrojem.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Tento nástroj podporuje také malé 
projekty (mikroprojekty) podporující 
přeshraniční spolupráci lidí (mezilidské 
kontakty), jejichž řízení bude svěřeno přímo 
iniciativám přeshraniční spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 18

(18) Cíle navrhovné akce spočívají v 
podpoře rozšířené spolupráce a rostoucí 
ekonomické integrace mezi Evropskou unií 
a sousedními zeměmi. Protože členské státy 
nemohou tyto cíle dostatečně splnit a může 
jich s ohledem na rozsah akce lépe 
dosáhnout Společenství, může Společenství 
přijmout opatření podle zásady subsidiarity 
stanovené v čl. 5 odst. 2 Smlouvy o ES.
Podle zásady proporcionality stanovené 

(18) Cíle navrhovné akce spočívají v 
podpoře rozšířené spolupráce a rostoucí 
ekonomické integrace mezi Evropskou unií 
a sousedními zeměmi. Protože členské státy 
nemohou tyto cíle dostatečně splnit a může 
jich s ohledem na rozsah akce lépe 
dosáhnout Společenství, může Společenství 
přijmout opatření podle zásady subsidiarity 
stanovené v čl. 5 odst. 2 Smlouvy o ES.
Podle zásady proporcionality stanovené 
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uvedeným článkem nepřesahuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

uvedeným článkem nemá nepřesahovat toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 odst. 1

(1) Toto nařízení zřizuje nástroj sousedství a 
partnerství za účelem poskytování pomoci 
(dále jen „pomoc Společenství“) pro 
vytvoření oblasti prosperity a dobrých 
sousedských vztahů, která zahrnuje 
Evropskou unii a země uvedené v příloze 1 
(dále jen „partnerské země“).

(1) Toto nařízení zřizuje nástroj sousedství a 
partnerství za účelem poskytování pomoci 
(dále jen „pomoc Společenství“) pro 
vytvoření oblasti prosperity a dobrých 
sousedských vztahů, která zahrnuje 
Evropskou unii a země uvedené v příloze 1 
(dále jen „partnerské země“) a členské země 
Evropského hospodářského prostoru (dále 
jen „partneři EHP“).

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 odst. 1
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(1) Toto nařízení zřizuje nástroj sousedství a 
partnerství za účelem poskytování pomoci 
(dále jen „pomoc Společenství“) pro 
vytvoření oblasti prosperity a dobrých 
sousedských vztahů, která zahrnuje 
Evropskou unii a země uvedené v příloze 1 
(dále jen „partnerské země“).

(1) Toto nařízení zřizuje nástroj sousedství a 
partnerství za účelem poskytování pomoci 
(dále jen „pomoc Společenství“) pro 
udržitelné vytvoření oblasti prosperity a 
dobrých sousedských vztahů, která zahrnuje 
Evropskou unii a země uvedené v příloze 1 
(dále jen „partnerské země“).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 odst. 2

(2) Pomoc Společenství se použije ve 
prospěch partnerských zemí. Pomoc 
Společenství může být použita ve společný 
prospěch členských států a partnerských 
zemí za účelem podpory přeshraniční a 
meziregionální spolupráce podle článku 6.

(2) Pomoc Společenství se použije ve 
prospěch partnerských zemí (vypouští se), 
ale může být také použita ve společný 
prospěch partnerských zemí, členských států 
a partnerů EHP (vypouští se), za účelem 
podpory přeshraniční a meziregionální 
spolupráce podle článku 6.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 odst. 2

(2) Pomoc Společenství se použije ve 
prospěch partnerských zemí. Pomoc 
Společenství může být použita ve společný 

(2) Pomoc Společenství se použije ve 
prospěch partnerských zemí. Pomoc 
Společenství může být použita ve společný 
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prospěch členských států a partnerských 
zemí za účelem podpory přeshraniční a
meziregionální spolupráce podle článku 6.

prospěch členských států a partnerských 
zemí za účelem podpory přeshraniční, 
meziregionální a mezilidské spolupráce 
podle článku 6.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 28
Čl. 2 odst. 1

(1) Pomoc Společenství v rámci nástroje 
sousedství a partnerství podporuje 
rozšířenou spolupráci a rostoucí 
hospodářskou integraci mezi Evropskou unií 
a partnerskými zeměmi, a zejména 
provádění dohod o partnerství a spolupráci, 
dohod o přidružení nebo jiných stávajících a
budoucích dohod.

(1) Pomoc Společenství v rámci nástroje 
sousedství a partnerství podporuje 
rozšířenou spolupráci a rostoucí 
hospodářskou, sociální a environmentální 
integraci mezi Evropskou unií a 
partnerskými zeměmi, a zejména provádění 
dohod o partnerství a spolupráci, dohod o 
přidružení nebo jiných stávajících a
budoucích dohod.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 odst. 2 písm. c)

(c) posílení vnitrostátních institucí a orgánů 
odpovědných za vypracovávání a účinné 
provádění politik v oblastech pokrytých 
dohodami o přidružení, dohodami o 
partnerství a spolupráci a jinými budoucími 
srovnatelnými dohodami;

(c) posílení vnitrostátních institucí a orgánů 
odpovědných za vypracovávání a účinné 
provádění politik v oblastech pokrytých 
dohodami o přidružení, dohodami o 
partnerství a spolupráci nebo jinými 
stávajícími a budoucími dohodami;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 2 odst. 1 a článkem 3 současného návrhu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 odst. 2 písm. e)

(e) podpora ochrany životního prostředí a 
řádné správy přírodních zdrojů;

(e) podpora ochrany životního prostředí a 
řádné správy přírodních zdrojů, například 
sladkých povrchových vod a obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Odůvodnění

Záměrem je dodat chybějící článek. Podpora ochrany životního prostředí znamená, že správa 
se musí týkat jak přírodních zdrojů, tak obnovitelných zdrojů energie a oboje musí být 
pojímáno společně.

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 odst. 2 písm. fa) (nový)

(fa) podpora místního a regionálního 
rozvoje směřující k zamezení regionální 
nerovnováhy a k posílení potenciálních 
kapacit rozvoje;

Or. en

Odůvodnění

Opomenutí výše uvedeného cíle vyžaduje nápravu za účelem vytvoření lepších příležitostí pro 
země získávající podporu k překonání regionální nevyrovnanosti a k řešení případů podpory.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 odst. 2 písm. g)

(g) podpora politik na podporu sociálního 
rozvoje a rovnosti pohlaví, zaměstnanosti a 

(g) podpora politik na podporu sociálního 
rozvoje a rovnosti pohlaví, zaměstnanosti a 
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sociální ochrany včetně sociálních dialogů a 
úcty k právům odborů a k hlavním 
pracovním normám;

sociální ochrany včetně sociálních dialogů a 
úcty k právům odborů a k hlavním 
pracovním normám, v souladu se standardy 
Mezinárodní organizace práce.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhovaného pozměňovacího návrhu je vytvořit obecný rámec pro typ dostupných 
pracovních standardů, které by měly být přijaty různými stranami, aby se zamezilo tzv.
„sociálnímu dumpingu“.

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 33
Čl. 2 odst. 2 písm. ia) (nové)

(ia) péče o řádnou správu věcí veřejných, 
transparentnost správy, úloha práva a boj 
proti korupci;

Or. en

Odůvodnění

Nepotřebuje vysvětlení.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 34
Čl. 2 odst. 2 písm. k)

(k) podpora rozvoje tržního hospodářství 
včetně opatření na podporu soukromého 
sektoru, povzbuzení investic a podpora 
celosvětového obchodu;

(k) podpora rozvoje tržního hospodářství 
včetně opatření na podporu soukromého 
sektoru a rozvoj malých a středních 
podniků, povzbuzení investic a podpora 
celosvětového obchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 35
Čl. 2 odst. 2 písm. k)

(k) podpora rozvoje tržního hospodářství 
včetně opatření na podporu soukromého 
sektoru, povzbuzení investic a podpora 
celosvětového obchodu;

(k) podpora rozvoje tržního hospodářství 
včetně opatření na podporu soukromého 
sektoru, povzbuzení investic a podpora 
celosvětového a udržitelného obchodu;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s Rozvojovou agendou z Doha Světové obchodní organizace.

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 36
Čl. 2 odst. 2 písm. k)

(k) podpora rozvoje tržního hospodářství 
včetně opatření na podporu soukromého 
sektoru, povzbuzení investic a podpora 
celosvětového obchodu;

(k) podpora rozvoje sociálního tržního 
hospodářství včetně opatření na podporu 
soukromého sektoru, povzbuzení investic a 
podpora celosvětového obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 37
Čl. 2 odst. 2 písm. l)

(l) podpora spolupráce v odvětvích 
energetiky, telekomunikací a dopravy včetně 
spolupráce v oblasti propojení, sítí a jejich 
provozu a spolehlivosti a bezpečnosti 
mezinárodní dopravy a energetických 
operací, obnovitelných zdrojů energie, 
energetické výkonnosti a čisté dopravy;

(l) podpora spolupráce v odvětvích 
energetiky, telekomunikací a dopravy včetně 
spolupráce v oblasti propojení, sítí a jejich 
provozu a spolehlivosti a bezpečnosti 
mezinárodní dopravy a energetických 
operací, obnovitelných zdrojů energie,
energetické výkonnosti a udržitelné 
dopravy;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 38
Čl. 2 odst. 2 písm. o)

(o) podpora spolupráce v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí, včetně otázek 
azylu a migrace a boje proti terorismu a 
organizovanému zločinu a jejich prevence, 
včetně jejich financování, praní špinavých 
peněz a daňových podvodů;

(o) podpora spolupráce v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí, včetně otázek 
azylu a migrace, nezákonného obchodování 
s lidmi, boje proti terorismu a 
organizovanému zločinu a jejich prevence, 
včetně jejich financování, praní špinavých 
peněz a daňových podvodů;

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska lidských práv představuje nezákonné obchodování s lidmi narůstající problém, 
který vyžaduje rozsáhlou akci zasahující do mnoha různých oblastí a úrovní správy.

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 39
Čl. 2 odst. 2 písm. s)

(s) podpora porozumění mezi kulturami, 
podpora mezilidských kontaktů, spolupráce 
mezi občanskými společnostmi a podpora 
výměn mladých lidí;

(s) podpora porozumění mezi kulturami, 
podpora mezilidských kontaktů, spolupráce 
mezi občanskými společnostmi, podpora 
výměn mladých lidí a kulturní spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 40
Čl. 2 odst. 2 písm. sa) (nový)

(sa) podpora mikroprojektů s omezenými 
zdroji podporující přeshraniční spolupráci 
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lidí (mezilidské kontakty) a komunikace 
mezi občany, soukromými nebo 
dobrovolnými organizacemi a správou 
a institucemi k rozvoji vztahů podporujících 
přeshraniční spolupráci v hraničních 
oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 41
Čl. 2 odst. 2 písm. ua) (nový)

(ua) podporovat spolupráci v oblasti 
udržitelného městského rozvoje

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 42
Čl. 2 odst. 2 písm. v)

(v) podpora regionální spolupráce a 
integrace;

(v) podpora regionální a subregionální 
spolupráce a integrace;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s přeshraniční a transregionální spoluprací, jak je to stanoveno v článku 6 
současného návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 43
Článek 3

(3) Dohody o partnerství a spolupráci, 
dohody o přidružení a jiné existující nebo 
budoucí dohody, které zakládají vztah s 

(3) Dohody o partnerství a spolupráci, 
dohody o přidružení a jiné existující nebo 
budoucí dohody, které zakládají vztah s 
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partnerskými zeměmi, a příslušná
sdělení Komise a závěry Rady stanovující 
obecné zásady politiky Evropské unie ve 
vztahu k těmto zemím tvoří celkový rámec 
politiky pro programování pomoci podle 
tohoto nařízení Společně schválené akční 
plány nebo jiné odpovídající dokumenty 
budou klíčovým záchytným bodem pro 
stanovení priorit pomoci.

partnerskými zeměmi, a příslušná
sdělení Komise a závěry Rady stanovující 
obecné zásady politiky Evropské unie ve 
vztahu k těmto zemím a akty Evropského 
parlamentu tvoří celkový rámec politiky pro 
programování pomoci podle tohoto nařízení 
Společně schválené akční plány nebo jiné 
odpovídající dokumenty budou klíčovým 
záchytným bodem pro stanovení priorit 
pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 44
Čl. 4 odst. 2

(2) Pomoc Společenství podle tohoto 
nařízení je obvykle založena na partnerství 
mezi Komisí a příjemci Do partnerství jsou 
podle okolností zapojeny vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, hospodářští a 
sociální partneři, občanská společnost a jiné 
příslušné orgány.

(2) Pomoc Společenství podle tohoto 
nařízení je obvykle založena na partnerství 
mezi Komisí a příjemci Do partnerství jsou 
podle okolností zapojeny vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, hospodářští a 
sociální partneři, občanská společnost, a 
nevládní organizace zabývající se sociálním 
zapojením a životním prostředím, partneři 
podporující rovnost mezi muži a ženami a 
jiné příslušné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 45
Čl. 4 odst. 2

(2) Pomoc Společenství podle tohoto 
nařízení je obvykle založena na partnerství 
mezi Komisí a příjemci Do partnerství jsou 
podle okolností zapojeny vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, hospodářští a 
sociální partneři, občanská společnost a jiné 
příslušné orgány.

(2) Pomoc Společenství podle tohoto 
nařízení je obvykle založena na partnerství 
mezi Komisí a příjemci Do partnerství jsou 
podle okolností zapojeny vnitrostátní, 
regionální a místní orgány, hospodářští a 
sociální partneři, občanská společnost a jiné 
příslušné orgány, jestliže směřují k posílení 
decentralizovaného vícestupňového typu 
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řízení za účelem dosažení větší účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Používání decentralizovaného vícestupňového typu řízení by v zásadě mohlo přispět k vyšší 
účinnosti řízení programu.

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 46
Čl. 4 odst. 2

(3) Přijímající země zapojí podle okolností
příslušné partnery, zejména na regionální a 
místní úrovni, při přípravě, provádění a 
sledování programů a projektů.

(3) Přijímající země zapojí (vypouští se)
příslušné partnery, zejména na regionální a 
místní úrovni, při přípravě, provádění a 
sledování programů a projektů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 47
Čl. 4 odst. 4a (nový)

(4a) Uznání priority podpory pro 
občanskou společnost, demokratizaci, 
podporu dodržování lidských práv, v řádně 
odůvodněných případech může být podpora 
Společenství poskytnuta bez účasti na 
spolufinancování přijímajících zemí.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 48
Čl. 5 odst. 2

(2) Komise a členské státy zajistí koherenci 
mezi pomocí Společenství poskytovanou 
podle tohoto nařízení a finanční pomocí 
poskytovanou Společenstvím a členskými 
státy prostřednictvím jiných vnitřních a 
vnějších finančních nástrojů a
poskytovaných Evropskou investiční 
bankou.

(2) Komise a členské státy zajistí koherenci 
mezi pomocí poskytovanou podle tohoto 
nařízení Společenstvím a finančními 
institucemi Společenství, jako je Evropská 
investiční banka a Evropský investiční 
fond, a finanční pomocí poskytovanou 
Společenstvím a členskými státy 
prostřednictvím jiných vnitřních a vnějších 
finančních nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje stanovisko institucí Společenství a při respektování jeho 
síly umožní Evropskému investičnímu fondu, aby představil své schopnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 49
Čl. 6 odst. 1 písm. a)

(a) programů pokrývajících jednu zemi nebo 
více zemí, z nichž se poskytuje pomoc jedné 
partnerské zemi nebo určených pro 
regionální a subregionální spolupráci mezi 
dvěma nebo více partnerskými zeměmi, 
které se mohou účastnit členské státy.

(a) programů pokrývajících jednu zemi nebo 
více zemí, z nichž se poskytuje pomoc jedné 
partnerské zemi nebo určených pro 
regionální a subregionální spolupráci mezi 
dvěma nebo více partnerskými zeměmi, 
které se mohou účastnit členské státy, 
partneři EHP.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
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rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 50
Čl. 6 odst. 1 písm. a)

(a) programů pokrývajících jednu zemi nebo 
více zemí, z nichž se poskytuje pomoc jedné 
partnerské zemi nebo určených pro 
regionální a subregionální spolupráci mezi 
dvěma nebo více partnerskými zeměmi, 
které se mohou účastnit členské státy.

(a) programů pokrývajících jednu zemi nebo 
více zemí, z nichž se poskytuje pomoc jedné 
partnerské zemi nebo určených pro 
regionální a subregionální spolupráci mezi 
dvěma nebo více partnerskými zeměmi, 
které se mohou účastnit členské státy a 
partneři EHP..

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní roli 
jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou řádnými 
členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 51
Čl. 6 odst. 1 písm. a)

(a) programů pokrývajících jednu zemi nebo 
více zemí, z nichž se poskytuje pomoc jedné 
partnerské zemi nebo určených pro 
regionální a subregionální spolupráci mezi 
dvěma nebo více partnerskými zeměmi, 
které se mohou účastnit členské státy.

(a) programů pokrývajících jednu zemi nebo 
více zemí, z nichž se poskytuje pomoc jedné 
partnerské zemi nebo určených pro 
regionální a subregionální spolupráci mezi 
dvěma nebo více partnerskými zeměmi, 
které se účastní členské státy nebo jejich 
regiony.

Or. en
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Odůvodnění

Bere se v úvahu politická a správní organizace členských států a snaha o soulad 
s geografickou způsobilostí pro podporu přeshraniční nebo transregionální spolupráce.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 52
Čl. 6 odst. 1 písm. b)

(b) tematických programů zaměřených na 
jednu nebo více konkrétních výzev, které 
jsou společné pro několik partnerských zemí 
a které se mohou týkat jednoho nebo více 
členských států;

(b) tematických programů zaměřených na 
jednu nebo více konkrétních výzev, které 
jsou společné pro několik partnerských zemí 
a které se mohou týkat jednoho nebo více 
členských států o otázkách, jako jsou lidská 
práva a životní prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Tematické programy se běžně používají k formulování skryté a rozpoznatelné globální výzvy 
zvláštní důležitosti, nebo, pokud je to považováno za vhodné, pro vnější projekci vnitřních 
politik. Je to zvláště důležité, pokud zjednodušení finančního nástroje znamená, že nástroje, 
jako je ŽIVOT třetích zemí, přestanou existovat podle zvláštního právního základu. Bude 
možné podporovat členské státy v tematických programech prostřednictvím transregionální 
spolupráce. Životní prostředí a „otázky mezilidských vztahů včetně rozvoje občanské 
společnosti“ jsou uvedeny ve sdělení Komise o strategickém dokumentu Evropské politiky 
sousedství jako součást priorit pro regionální spolupráci. Navíc možnost vytvořit tematické 
programy o těchto otázkách je uvedena v příloze návrhu (s. 44), ale měla by  být také 
zahrnuta do textu nového nařízení, takže se stane povinnou.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 53
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

(c) programů přeshraniční spolupráce 
týkajících se spolupráce mezi jedním nebo 
více členskými státy a jednou nebo více 
partnerskými zeměmi a realizovaných v 

(c) programů přeshraniční a nadnárodní 
spolupráce týkajících se spolupráce mezi 
jedním nebo více členskými státy (vypouští 
se), jednou nebo více partnerskými zeměmi 
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regionech sousedících se sdílenou částí 
vnější hranice Evropského společenství

a jednou nebo více zeměmi EHP, 
realizovaných v regionech sousedících se 
sdílenou částí vnější hranice Evropského 
společenství

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady.

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 54
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

(c) programů přeshraniční spolupráce 
týkajících se spolupráce mezi jedním nebo
více členskými státy a jednou nebo více 
partnerskými zeměmi a realizovaných 
v regionech sousedících se sdílenou částí 
vnější hranice Evropského společenství.

(c) programů přeshraniční spolupráce 
týkajících se spolupráce mezi jedním nebo 
více členskými státy a jedním nebo více 
partnery EHP a partnerskými zeměmi a 
realizovaných v regionech sousedících se 
sdílenou částí vnější hranice Evropského 
společenství.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 55
Čl. 6 odst. 1 písm. c)

(c) programů přeshraniční spolupráce 
týkajících se spolupráce mezi jedním nebo 
více členskými státy a jednou nebo více 
partnerskými zeměmi a realizovaných 
v regionech sousedících se sdílenou částí 
vnější hranice Evropského společenství.

(c) programů přeshraniční spolupráce 
týkajících se spolupráce mezi jedním nebo 
více členskými státy a jednou nebo více 
partnerskými zeměmi a realizovaných 
v regionech v blízkosti se sdílenou částí 
vnější hranice Evropského společenství.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh má za cíl umožnit další účast jiných regionů Evropské unie, 
které by mohly být vyřazeny vlivem přísné povahy definice předložené Evropskou komisí.
V jiném případě se postupuje podle bodu odůvodnění č. 11.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 56
Čl. 6 odst. 1 písm. ca) (nový)

(ca) mikroprojekty s omezenými zdroji 
podporující přeshraniční spolupráci lidí 
(mezilidské kontakty) a komunikace mezi 
občany, soukromými nebo dobrovolnými 
organizacemi a správou a institucemi, 
jejichž řízení bude přímo svěřeno 
iniciativám přeshraniční spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 57
Čl. 6 odst. 2

(2) Pomoc Společenství může být podle 
tohoto nařízení poskytována na spolupráci 

(2) Pomoc Společenství se podle tohoto 
nařízení poskytuje na spolupráci mezi 
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mezi regiony zahrnující partnerské země a 
členské státy v souvislosti s tematickými 
programy a programy pokrývajícími více 
zemí určenými pro regionální a 
subregionální spolupráci.

regiony zahrnující partnerské země a členské 
státy v souvislosti s tematickými programy a 
programy pokrývajícími více zemí určenými 
pro regionální a subregionální spolupráci, 
pokud to přispěje ke splnění cílů pomoci 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2, účelem pomoci Společenství prostřednictvím nástroje sousedství 
a partnerství je «podpora přeshraniční a transregionální spolupráce».

Pozměňovací návrh, který předložili Adam Jerzy Bielan a Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 58
Čl. 6 odst. 2a (nový)

(2a) Způsobilé hraniční regiony členských 
států EU se budou týkat programů zvláštní 
přeshraniční spolupráce vytvořených podle 
tohoto nařízení. Členské státy se mohou 
také zúčastnit tematických a/nebo 
mnohonárodních programů 
prostřednictvím transregionální 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 59
Čl. 6 odst. 2a (nový)

(2a) Způsobilé hraniční regiony členských 
států EU se budou týkat programů 
přeshraniční spolupráce vytvořených podle 
tohoto nařízení. Bude mimo jiné možné 
pomoci členským státům v tematických 
a/nebo mnohonárodních programech 
prostřednictvím nadnárodní spolupráce.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že programy přeshraniční spolupráce se týkají způsobilosti hraničních 
regionů. Je důležité zdůraznit decentralizovaný přístup k rozvoji těchto programů. Jestliže 
programy formulují regionální a místní otázky, je důležité, aby regionální a místní orgány EU 
byly plně zahrnuty do rozvoje a provádění programů přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh, který předložila Constanze Angela Krehl

Pozměňovací návrh 60
Čl. 7 odst. 1

(1) Pro programy pokrývajícími jednu zemi 
nebo více zemí a pro tematické programy se 
postupem podle čl. 26 odst. 2 přijmou 
strategické dokumenty. Strategické 
dokumenty odrážejí rámec politiky a akční 
plány uvedené v článku 3. Strategické 
dokumenty se vytvářejí pro období 
odpovídající prioritám stanoveným v rámci 
politiky a obsahují víceleté orientační 
programy včetně orientačních víceletých 
finančních přídělů. Přezkoumávají se v 
případě potřeby a mohou být podrobeny 
revizi postupem podle čl. 26 odst. 2.

(1) Pro programy pokrývajícími jednu zemi 
nebo více zemí a pro tematické programy se 
postupem podle čl. 26 odst. 2 přijmou 
strategické dokumenty. Strategické 
dokumenty odrážejí rámec politiky a akční 
plány uvedené v článku 3. Strategické 
dokumenty se vytvářejí pro období 
odpovídající prioritám stanoveným v rámci 
politiky a obsahují víceleté orientační 
programy včetně orientačních víceletých 
finančních přídělů. Přezkoumávají se v 
případě potřeby a mohou být podrobeny 
revizi postupem podle čl. 26 odst. 2.
Mikroprojekty, jejichž finanční rámec není 
větší než 5000 EUR, mohou používat 
zjednodušený decentralizovaný postup.

Or. en

Odůvodnění

Při použití centralizovaného postupu u projektů přesahujících 5000 EUR to povede 
k relativně vysokým administrativním výdajům na tyto projekty. Dále mikroprojekty poskytují 
malým a regionálním organizacím a sdružením ideální příležitost hrát roli v evropském 
rozvoji a projektech. Měly by mít rychlý a nebyrokratický přístup k novému nástroji 
sousedství a partnerství.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 61
Čl. 7 odst. 1

(1) Pro programy pokrývajícími jednu zemi 
nebo více zemí a pro tematické programy se 
postupem podle čl. 26 odst. 2 přijmou 
strategické dokumenty. (1) Strategické 
dokumenty odrážejí rámec politiky a akční 
plány uvedené v článku 3.Strategické 
dokumenty se vytvářejí pro období 
odpovídající prioritám stanoveným v rámci 
politiky a obsahují víceleté orientační 
programy včetně orientačních víceletých 
finančních přídělů. Přezkoumávají se v 
případě potřeby a mohou být podrobeny 
revizi postupem podle čl. 26 odst. 2.

(1) Pro programy pokrývajícími jednu zemi 
nebo více zemí a pro tematické programy se 
postupem podle čl. 26 odst. 2 přijmou 
strategické dokumenty. Strategické 
dokumenty odrážejí rámec politiky a akční 
plány uvedené v článku 3. Měla by být 
zajištěna efektivní účast nestátních aktérů při 
vytváření těchto strategických dokumentů, 
zvláště na regionální/místní úrovni.
Strategické dokumenty se vytvářejí pro 
období odpovídající prioritám stanoveným v 
rámci politiky a obsahují víceleté orientační 
programy včetně orientačních víceletých 
finančních přídělů. Přezkoumávají se v 
případě potřeby a mohou být podrobeny 
revizi postupem podle čl. 26 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

V přeshraniční spolupráci je mimo jiné zajištěno zapojení regionálních a místních partnerů.
Je-li to možné, mělo by být podporováno vedle účasti sociálních partnerů a jiných nestátních 
aktérů.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 62
Čl. 7 odst. 2

(2) Při vytváření programů pokrývajících 
jednu zemi nebo více zemí stanoví Komise 
příděly pro každý program s ohledem na 
zvláštní charakteristiky a potřeby dotčené 
země nebo regionu, úroveň cílů partnerství 
Unie s danou zemí, kapacitu řízení a 
potenciál pro čerpání finančních prostředků.

(2) Při vytváření programů pokrývajících 
jednu zemi nebo více zemí stanoví Komise 
příděly pro každý program, používající  
kritérium cíle s ohledem na zvláštní 
charakteristiky a potřeby dotčené země nebo 
regionu, úroveň cílů partnerství Unie s 
danou zemí, pokrok směřující k provádění 
schválených cílů zahrnujících zvláště 
Evropskou politiku sousedství a 
schválených akčních plánů týkajících se 
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pokroku při demokratických 
a ekonomických reformách a kapacitu 
řízení a potenciál pro čerpání finančních 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 63
Čl. 7 odst. 3

(3) Za výhradním účelem přeshraniční 
spolupráce a pro vytvoření seznamu 
společných programů uvedených v čl. 9 
odst. 1, jejich orientačních víceletých přídělů 
a územních jednotek způsobilých k účasti 
v každém programu se postupem podle čl.
26 odst. 2 přijme jeden nebo více
specifických strategických dokumentů.
Takový specifický strategický dokument 
(takové strategické dokumenty) v podstatě 
pokryje období sedmi let od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2013.

(3) Za výhradním účelem přeshraniční 
spolupráce a pro vytvoření seznamu 
společných programů uvedených v čl. 9 
odst. 1, jejich orientačních víceletých přídělů 
a členských států EU a potenciálních 
kandidátských zemí a hraničních oblastí 
mezi nimi způsobilých k účasti v každém 
programu se postupem podle čl. 26 odst. 2 
přijme jeden nebo více specifických 
strategických dokumentů a neměla by se 
vytvářet další byrokracie. Takový specifický 
strategický dokument (takové strategické 
dokumenty) v podstatě pokryje období 
sedmi let od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2013.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit, které územní jednotky jsou způsobilé k účasti v některém program 
financovaném Evropským nástrojem sousedství a partnerství.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 64
Čl. 7 odst. 3

(3) Za výhradním účelem přeshraniční 
spolupráce a pro vytvoření seznamu 
společných programů uvedených v čl. 9 

(3) Za výhradním účelem přeshraniční 
spolupráce a pro vytvoření seznamu 
společných programů uvedených v čl. 9 
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odst. 1, jejich orientačních víceletých přídělů 
a územních jednotek způsobilých k účasti 
v každém programu se postupem podle čl.
26 odst. 2 přijme jeden nebo více 
specifických strategických dokumentů.
Takový specifický strategický dokument 
(takové strategické dokumenty) v podstatě 
pokryje období sedmi let od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2013.

odst. 1, jejich orientačních víceletých přídělů
zemí, hraničních regionů EU a partnerů a 
kandidátů na přistoupení způsobilých 
k účasti v každém programu se postupem 
podle čl. 26 odst. 2 přijme jeden nebo více 
specifických strategických dokumentů.
Takový specifický strategický dokument 
(takové strategické dokumenty), 
vypracovaný s ohledem na zásady a postupy 
stanovené v článcích 4 a 5, v podstatě 
pokryje období sedmi let od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2013.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, které územní jednotky jsou způsobilé pro účast v programech. Strategické 
dokumenty by neměly vytvářet žádnou další byrokracii za účelem zajištění možností realizace.
Kromě odkazu na lepší koordinaci a harmonizaci postupů při provádění nařízení, není učiněn 
odkaz na správní postupy, které musí vykonat partner.

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 65
Čl. 7 odst. 3a (nový)

(3a) Komise stanoví přidělení fondů pro 
programy spolupráce hraniční oblasti na 
základě počtu obyvatelstva způsobilých 
oblastí a dalších faktorů ovlivňujících 
intenzitu spolupráce, např. zvláštní rysy 
hraniční oblasti, kapacita správy a kapacita 
přijímání pomoci.

Or. en

Odůvodnění

Zásady pro rozdělení přidělených částek, které byly poskytnuty na programy spolupráce 
hraniční oblasti, by měly být stanoveny ve znění nařízení. Navíc k počtu obyvatelstva, cíli a 
kritériu spravedlnosti by se měly vzít v úvahu i různé nahodilé faktory.
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 66
Čl. 7 odst. 4

(4) Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá na programy přeshraniční 
spolupráce vytvořené a prováděné podle 
ustanovení tohoto nařízení.

(4) Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá na programy přeshraniční 
spolupráce vytvořené a prováděné podle 
ustanovení tohoto nařízení zajištěním 
zapojení regionálních a místních orgánů 
EU do tematických a mnohonárodních 
programů.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže regionální a místní orgány EU mají používat tento program k provádění 
transregionálních iniciativ spolupráce navíc k přeshraničním iniciativám spolu s jejich 
protistranami v evropském sousedství, je zapotřebí, aby fondy byly dostupné z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 67
Hlava III

Přeshraniční spolupráce Přeshraniční a meziregionální spolupráce

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na regiony na úrovni NUTS II opravňuje úplné zahrnutí hlavy rozšířené o nadnárodní 
spolupráci. Komise musí vyjasnit, do které formy spolupráce patří.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 68
Čl. 8 odst. 1
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(1) Programy přeshraniční spolupráce 
uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c) se mohou 
týkat všech pozemních hranic a všech 
přímořských zón podél společného moře.
Pomoc podle této hlavy může být poskytnuta 
těmto územním jednotkám:

(1) Programy přeshraniční spolupráce 
uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c) se mohou 
týkat všech pozemních hranic a mořských 
hranic. Pomoc podle tohoto článku může 
být poskytnuta těmto územním jednotkám:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění a cílů přeshraniční spolupráce, jak je uvedeno v tomto nařízení, má 
přednost samostatný odkaz na mořské hranice, kromě toho ustanovení jsou zahrnuta v článku 
a ne v hlavě.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 69
Čl. 8 odst. 1 písm. b)

(b) všechny územní jednotky odpovídající 
úrovni NUTS III nebo podobné podél 
námořních cest podstatného významu.

(b) všechny územní jednotky odpovídající 
úrovni NUTS III nebo podobné podél 
námořních cest do 150 km..

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se ustanovení tohoto nařízení shodovala s obecným nařízením o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, v nichž je limit 
mořské hranice stanoven do 150 km. Je možné, že námořní spolupráce podle nástroje 
sousedství ignoruje toto ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 70
Čl. 8 odst. 1 písm. c)

(c) všechny pobřežní územní jednotky 
odpovídající úrovni NUTS II nebo podobné 
hraničící s mořem společným členským 

vypouští se
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státům a partnerským zemím.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění je nezbytné učinit odkaz na programy nadnárodní spolupráce; odstavec 
jako takový nevyjasňuje, jakého typu spolupráce regionů na úrovni NUTS II se týká.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 71
Čl. 8 odst. 1 písm. c)

(c) všechny pobřežní územní jednotky 
odpovídající úrovni NUTS II nebo podobné 
hraničící s mořem společným členským 
státům a partnerským zemím.

(c) všechny pobřežní územní jednotky 
odpovídající úrovni NUTS III nebo podobné 
hraničící s mořem společným členským 
státům a partnerským zemím.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 72
Čl. 8 odst. 2

(2) Ve zvláštních případech může být 
poskytování podpory rozšířeno na územní 
jednotky sousedící s územními jednotkami 
uvedenými v odstavci 1.

(2) Ve zvláštních případech může být 
poskytování podpory rozšířeno na územní 
jednotky sousedící s územními jednotkami 
uvedenými v odstavci 1, pokud je takový 
rozsah nutný k pokrytí rozvoje v dané 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 73
Čl. 8 odst. 2a (nový)
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(2a) Programy meziregionální spolupráce 
uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c) se mohou 
týkat všech přímořských zón podél 
společného moře. Všechny pobřežní územní 
jednotky odpovídající úrovni NUTS II nebo 
podobné hraničící s mořem společným pro 
členské státy a partnerské země jsou 
způsobilé pro pomoc podle tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Pobřežní regiony úrovně NUTS II nespadají do přeshraniční spolupráce. Je proto nutné 
stanovit zvláštní odstavec týkající se zvláštní povahy meziregionální spolupráce.

Pozměňovací návrh, který předložili Adam Jerzy Bielan a Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 74
Čl. 8 odst. 3a (nový)

(3a) Je třeba vyvinout vhodné nástroje 
k vyhodnocení spolupráce v rámci 
pobřežních regionů na úrovni NUTS II; 
měly by se přizpůsobit specifickým typům 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 75
Čl. 8 odst. 3a (nový)

(3a) Je třeba vyvinout odpovídající nástroje 
pro pobřežní regiony na úrovni NUTS II 
v rámci mořských programů; měla by se 
shodovat se specifickými typy programů:
nadnárodními programy a přeshraničními 
programy.

Or. en
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Odůvodnění

Za účelem vyjasnění by se mělo ozřejmit, do jaké kategorie pobřežních regionů na úrovni 
NUTS II patří: přeshraniční programy a meziregionální programy.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 76
Čl. 9 odst. 2 

(2) Společné programy pro pozemní hranice
a námořní cesty se zřizují pro jednotlivé 
hranice a zahrnují územní jednotky, kterým 
lze poskytnout pomoc, patřící jednomu nebo 
více členským státům a jedné nebo více 
partnerským zemím. Společné programy 
pro pobřežní regiony jsou multilaterální a 
týkají se územních jednotek, kterým lze 
poskytnout pomoc, hraničícím se společným 
mořem patřícím několika zúčastněným 
zemím, včetně nejméně jednoho členského 
státu a jedné partnerské země.

(2) Společné operační programy pro 
pozemní hranice a námořní cesty se zřizují 
pro jednotlivé hranice a zahrnují územní 
jednotky, kterým lze poskytnout pomoc, 
patřící jednomu nebo více členským státům 
a jedné nebo více partnerským zemím.
Společné operační programy pro pobřežní 
regiony, které odpovídají oblastem na 
úrovni NUTS II, jsou multilaterální a týkají 
se územních jednotek, kterým lze 
poskytnout pomoc, hraničícím se společným 
mořem patřícím několika zúčastněným 
zemím, včetně nejméně jednoho členského 
státu a jedné partnerské země.

Or. en

Odůvodnění
V zájmu standardizace terminologie by se termín společné operační programy měl používat 
přednostně pro společné programy, protože se lépe shoduje s výrazem použitým při územní 
spolupráci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 77
Čl. 9 odst. 2 

(2) Společné programy pro pozemní hranice 
a námořní cesty se zřizují pro jednotlivé 
hranice a zahrnují územní jednotky, kterým 
lze poskytnout pomoc, patřící jednomu nebo 
více členským státům a jedné nebo více 
partnerským zemím. Společné programy pro 

(2) Operační programy pro pozemní hranice 
a námořní cesty se zřizují pro jednotlivé 
hranice a zahrnují územní jednotky, kterým 
lze poskytnout pomoc, patřící jednomu nebo 
více členským státům a jedné nebo více 
partnerským zemím. Operační programy pro 
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pobřežní regiony jsou multilaterální a týkají 
se územních jednotek, kterým lze 
poskytnout pomoc, hraničícím se společným 
mořem patřícím několika zúčastněným 
zemím, včetně nejméně jednoho členského 
státu a jedné partnerské země.

pobřežní regiony jsou multilaterální a týkají 
se územních jednotek, kterým lze 
poskytnout pomoc, hraničícím se společným 
mořem patřícím několika zúčastněným 
zemím, včetně nejméně jednoho členského 
státu a jedné partnerské země.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 78
Čl. 9 odst. 2a (nový)

(2a) Společné programy zřídí členské státy 
a partnerské země, kterých se to týká na 
příslušné územní úrovni, přičemž berou 
v úvahu institucionální systémy a zásady 
partnerství.

Or. en

Odůvodnění

Smyslem pozměňovacího návrhu je umožnit, aby byly při zavádění společných programů vzaty 
v úvahu zvláštní rysy.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 79
Čl. 9 odst. 3a (nový)

(3a) Společné programy zřídí dotčené 
členské státy a partnerské země v těsné 
spolupráci s regionálními a místními 
orgány a realizují je na vhodné 
decentralizované územní úrovni v souladu 
s jejich institucionálním systémem, který 
bere v úvahu zásady partnerství. Obvykle 
pokryje období sedmi let od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2013.
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Or. en

Odůvodnění

Zásada subsidiarity nemá výslovně jasný význam v třetích zemích, jak je to založeno v 
Evropském acquis. Za účelem ochrany role decentralizovaných orgánů v zřízených 
společných opračních programech, je nezbytná zmínka o jejich zapojení a odkaz na zásady 
partnerství. Aby bylo stanovisko v souladu, měl by se článek 4 upravit.

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 80
Čl. 9 odst. 3a (nový)

(3a) V souvislosti s přeshraniční spoluprací 
v řádně odůvodněných případech může být 
financování až do 20 % rozpočtu pro daný 
operační program poskytnuto pro operace 
v oblastech na úrovni NUTS III 
sousedících s územními jednotkami podle 
čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 14 nařízení stanovuje, že přeshraniční spolupráce se buduje na základě 
zkušeností získaných v programech sousedství v období od roku 2004 do roku 2006. Při 
dodržení této zásady by mělo být umožněno všem oblastem účastnícím se současných 
programů sousedství podílet se na budoucích programech spolupráce hraničních oblastí.
Výše uvedené ustanovení odpovídá čl. 22 odst. 1 nařízení Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 81
Čl. 9 odst. 3a (nový)

(3a) V souvislosti se spoluprací územních 
jednotek podle čl. 8 odst. 1 písm. a) a b), 
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může být v řádně odůvodněných případech 
poskytnuto financování až 20 % rozpočtu 
pro daný společný program pro operace 
v oblastech na úrovni NUTS III 
sousedících s uvedenými oblastmi.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Adam Jerzy Bielan a Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 82
Čl. 9 odst. 5

(5) Společné programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí nebo Komise 
podrobeny revizi za účelem zohlednění 
změn v prioritách spolupráce, sociálně-
ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení a 
za účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

(5) Operační programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí nebo Komise 
podrobeny revizi za účelem zohlednění 
změn v prioritách spolupráce, sociálně-
ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení a 
za účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 83
Čl. 9 odst. 5

(5) Společné programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí nebo Komise 
podrobeny revizi za účelem zohlednění 
změn v prioritách spolupráce, sociálně-
ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení a 
za účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

(5) Operační programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí, 
zúčastněných hraničních regionů EU nebo 
Komise podrobeny revizi za účelem 
zohlednění změn v prioritách spolupráce, 
sociálně-ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení a 
za účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 84
Čl. 9 odst. 5

(5) Společné programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí nebo Komise 
podrobeny revizi za účelem zohlednění 
změn v prioritách spolupráce, sociálně-
ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení a 
za účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

(5) Společné operační programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí, 
zúčastněných hraničních regionů EU nebo 
Komise podrobeny revizi za účelem 
zohlednění změn v prioritách spolupráce, 
sociálně-ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení a 
za účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu standardizace terminologie by se termín společné operační programy měl používat 
přednostně pro společné programy, protože se lépe shoduje s výrazem použitým při územní 
spolupráci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hraniční regiony EU by neměly být 
vyřazeny z provádění iniciativ;  za řízení přeshraničních programů jsou obvykle zodpovědné 
hraniční regiony EU;  mají zkušenosti a znají specifické potřeby.

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 85
Čl. 9 odst. 6

(6) Po přijetí společných programů uzavře 
Komise se zúčastněnými státy podle 
příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství, dohodu o 
financování.

(6) Po přijetí společných programů uzavře 
Komise s partnerskými státy podle 
příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství, dohodu o 
financování.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly uzákonit obsah programů, jakmile Komise rozhodne o jejich schválení.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 86
Čl. 9 odst. 7

(7) Zúčastněné země s ohledem na zásadu 
partnerství společně vybírají akce, které jsou 
v souladu s prioritami a opatřeními 
společného programu, který obdrží pomoc 
Společenství

(7) Zúčastněné země a hraniční regiony EU 
zastoupené v řídicím a kontrolním výboru s 
ohledem na zásadu partnerství a 
subsidiartity společně vybírají akce, které 
jsou v souladu s prioritami a opatřeními 
společného programu, který obdrží pomoc 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Zásada subsidiarity by měla být uvedena za účelem zajištění účasti hraničních regionů EU a 
politiky co nejblíže k potřebám obyvatel. Také by měl být ustanoven orgán pro provádění 
výběru, v souladu s územní spoluprací to má být řídicí výbor.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 87
Čl. 9 odst. 8

(8) Ve výjimečných případech, pokud není 
možné zřídit společný program v důsledku 
problémů vzniklým ve vztazích mezi 
zúčastněnými zeměmi, může Komise 
přijmout program, který není společným 
programem ve smyslu tohoto článku, ale 
který umožňuje hraničnímu regionu nebo 
dotčeným regionům členského státu mít 
prospěch z pomoci stanovené tímto 
nařízením.

(8) Ve zvláštních a řádně odůvodněných 
případech, pokud není možné zřídit 
společný program v důsledku problémů 
vzniklým ve vztazích mezi zúčastněnými 
zeměmi nebo mezi EU a partnerskou zemí 
může Komise přijmout program, který není 
společným programem ve smyslu tohoto 
článku, ale který umožňuje hraničnímu 
regionu nebo dotčeným regionům členského 
státu mít prospěch z pomoci stanovené tímto 
nařízením.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 88
Čl. 9 odst. 8a (nový)

(8a) Pokud se členské státy a partnerské 
země nemohou včas dohodnout na 
stanovení systému společně sdíleného řízení 
z politických nebo technických důvodů, 
použije se alternativní řídicí systém, v němž 
má Komise zodpovědnost za činnosti 
prováděné mimo EU.

Or. en

Odůvodnění

Současný systém je zkoušen a vyjasňován. Z tohoto základu by neměl vzniknout ještě jeden 
jiný systém.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 89
Čl. 10 odst. 1 

(1) Společné programy se zpravidla 
provádějí prostřednictvím společného 
řídicího orgánu, který sídlí v členském státě.

(1) Společné programy zpravidla prováděné 
prostřednictvím společně sdíleného řízení a
decentralizované prostřednictvím  
společného řídicího orgánu, který sídlí v 
členském státě; společný sekretariát nemusí 
sídlit spolu se společným řídicím orgánem.
Pokud se členský stát a partnerská země 
nemohou včas dohodnout na stanovení 
systému společně sdíleného řízení 
z právních nebo technických důvodů, 
použije se alternativní řídicí systém pro 
možnost provádění programu přeshraniční 
spolupráce (CBC).

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu standardizace terminologie by se termín společné operační programy měl používat 
přednostně pro společné programy, protože se lépe shoduje s výrazem použitým při územní 
spolupráci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Na rozdíl od územní spolupráce 
není uvedena žádná zmínka o decentralizovaném provádění za účasti regionálních a místních 
orgánů nebo decentralizovaného řídicího výboru. Společný sekretariát by měl být uveden jako 
doplněk ke společnému řídicímu orgánu, který má sídlo v hraničním regionu jednoho 
z členských států Unie, ale ne nezbytně v sídle řídicího orgánu (např. v Euroregionu nebo 
podobné struktuře). V případě, že neexistuje se sousední zemí žádná dohoda, musí se nalézt.
Přechodné období 2004−2006 zavádí zdokonalený systém, který by se měl dále používat.
Neměl by vzniknout ještě jeden jiný systém (to se také použije u pozměňovacích návrhů č. 19, 
20, 21, 22, 23, 24 ve zprávě pana Szymanskiho).

Pozměňovací návrh, který předložili Adam Jerzy Bielan a Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 90
Čl. 10 odst. 1 

(1) Společné programy se zpravidla 
provádějí prostřednictvím společného 
řídicího orgánu, který sídlí v členském státě.

(1) Operační programy se zpravidla 
provádějí decentralizovaným způsobem 
prostřednictvím společného řídicího orgánu 
a společného sekretariátu, který sídlí v 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 91
Čl. 10 odst. 3 

(3) „Společný řídicí orgán“ znamená 
jakýkoli veřejný nebo soukromý úřad nebo 
orgán, včetně státu samotného, na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, 
jenž je určen společně členským státem nebo 
členskými státy a partnerskou zemí nebo 
partnerskými zeměmi, které se podílejí na 
společném programu, jenž má finanční a 
správní kapacitu pro řízení pomoci 
Společenství a jenž je právně způsobilý 
uzavírat dohody nezbytné pro účel tohoto 

(3) „Společný řídicí orgán“ znamená 
jakýkoli veřejný nebo soukromý úřad nebo 
orgán, včetně státu samotného, na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, 
jenž je určen společně členským státem nebo 
členskými státy a partnerskou zemí nebo 
partnerskými zeměmi, které se podílejí na 
společném programu, jenž má finanční a 
správní kapacitu pro řízení pomoci 
Společenství a jenž je právně způsobilý 
uzavírat dohody nezbytné pro účel tohoto 
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nařízení. nařízení. Společný řídicí orgán stanovený 
pro účely přeshraniční spolupráce je 
založen v hraničním regionu dotčeného
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Při stanovování, který orgán by měl spravovat program přeshraniční spolupráce, je nutné 
zachovávat zásadu proporcionality. Způsob dosažení větší pružnosti a souladu s cíli a 
potřebami sousedících regionů by měl stanovit úkoly řízení orgánů regionů, kterých se to 
přímo týká.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 92
Čl. 11 odst. 2

(2) Mezi záležitosti, kterých se prováděcí 
pravidla týkají, patří kritéria a postupy pro 
přidělování finančních prostředků, výše 
spolufinancování, příprava společných 
operačních programů, společný výběr 
projektů, technické a finanční řízení pomoci, 
finanční kontrola a audit, sledování a 
vyhodnocování, viditelnost a publicita. Není 
ve zdrojovém dokumentu. Mají se také 
popsat systémy alternativního řízení, zvláště 
během přechodného období.

(2) Mezi záležitosti, kterých se prováděcí 
pravidla týkají, patří kritéria a postupy pro 
přidělování finančních prostředků, výše 
spolufinancování, příprava společných 
operačních programů, ustanovení a funkce
společných řídicích orgánů, řídící/kontrolní 
výbor a společný sekretariát, způsobilé 
výdaje, společný výběr projektů, technické a 
finanční řízení pomoci, finanční kontrola a 
audit, sledování a vyhodnocování, 
viditelnost a publicita. Není ve zdrojovém 
dokumentu. Mají se také popsat systémy 
alternativního řízení, zvláště během 
přechodného období.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro provádění by se měla  také týkat ustanovení a zřízení řídicích orgánů 
přeshraničních programů. Pravidla pro provádění stanovují obecné zásady pro přípravu 
realizace společných operačních programů.
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Pozměňovací návrh, který předložilaRiitta Myller

Pozměňovací návrh 93
Čl. 11 odst. 2

(2) Mezi záležitosti, kterých se prováděcí 
pravidla týkají, patří kritéria a postupy pro 
přidělování finančních prostředků, výše 
spolufinancování, příprava společných 
programů, společný výběr projektů, 
technické a finanční řízení pomoci, finanční 
kontrola a audit, sledování a vyhodnocování, 
viditelnost a publicita.

(2) Mezi záležitosti, kterých se prováděcí 
pravidla týkají, patří výše spolufinancování, 
příprava společných  programů, ustanovení 
a úkoly společného řídicího orgánu, 
způsobilé výdaje, společný výběr projektů, 
technické a finanční řízení pomoci, finanční 
kontrola a audit, sledování a vyhodnocování, 
viditelnost a publicita.

Or. fi

Odůvodnění

Prováděcí pravidla Komise by měla přinést podrobnější nařízení související s ustanovením a 
úkoly společného řídicího orgánu a se způsobilými výdaji. Na druhé straně pozměňovací 
návrh vkládá nový odstavec 3a do článku 7 ohledně kritéria přidělení, obecných zásad, 
z nichž by se mělo vycházet na počátku textu nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 94
Čl. 13 odst. 4

(4) Komise pošle zvláštní opatření do 
jednoho měsíce po přijetí rozhodnutí pro 
informaci členským státům.

(4) Komise pošle zvláštní opatření do 
jednoho měsíce po přijetí rozhodnutí pro 
informaci členským státům a Evropskému 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 95
Článek 14a (nový)

(14a) Typy pomoci přeshraniční 
spolupráce.
Poskytování podpory
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Rozvoj obecné přeshraniční spolupráce 
prostřednictvím financování společných 
ekonomických a sociokulturních aktivit 
a opatření podporující udržitelný územní 
rozvoj přeshraničních regionů, zejména:
(a) podporou rozvoje ekonomicky 
výdělečných přeshraničních oblastí, zvláště 
rozvoje MSP, cestovního ruchu, výzkumu a 
vývoje a přeshraničního obchodu.
(b) podporou společné ochrany a řízení 
životního prostředí a také předcházení 
rizikům, včetně zřízení přeshraničních 
infrastruktur na poli zásobování vodou, 
pevných odpadů a zacházení s odpadními 
vodami, obnovitelné energie a zásobování 
tradiční energií.
(c) omezením izolace prostřednictvím 
investic do infrastruktury, hlavně pro 
odstranění chybějících vedení nebo zlepšení 
druhotných spojů za účelem zlepšení 
přístupu k dopravním, informačním 
a komunikačním sítím a službám; 
(d) podporou přeshraniční mobility 
pracovních sil, integrací přeshraničního 
pracovního trhu, společných místních 
zaměstnaneckých iniciativ nebo odborného 
vzdělávání a opatření k sociálnímu zapojení 
a rovněž k sdílení lidských zdrojů a zařízení 
pro výzkum a technický rozvoj.
(e) rozvojem a podporou přeshraniční 
sociokulturní spolupráce včetně společných 
infrastruktur v oblastech, jako jsou kultura 
a vzdělání nebo zdraví.

r. en

Odůvodnění

Přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG v EU a k většímu rozsahu také 
v programech přeshraniční spolupráce PHARE a TACIS týkající se zvláště spolupráce na 
regionální/místní úrovni partnerství se státy. To by se také mělo vzít v úvahu v programech 
sousedství a partnerství. Opatření k poskytování podpory  se proto liší od opatření na národní 
úrovni. Zde uvedený seznam je v souladu s opatřeními k poskytování podpory v rámci 
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přeshraniční spolupráce v Evrospkém fondu pro regionální rozvoj (ERDF), kapitola „Územní 
spolupráce“.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 96
Čl. 14 odst. 1 písm. d)

(d) mezinárodní organizace včetně 
regionálních organizací, organizací, služeb a 
misí OSN, mezinárodních finančních 
institucí a rozvojových bank, pokud tyto 
přispívají k naplňování cílů tohoto nařízení;

(d) mezinárodní organizace včetně 
regionálních organizací, organizací, služeb a 
misí OSN, mezinárodních finančních 
institucí a rozvojových bank, pokud tyto 
přispívají k přeshraniční spolupráci, jak to 
vyplývá z cílů tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Za určitých okolností mohou být fondy pro hraniční regiony EU, které se účastní Evropského 
nástroje sousedství a partnerství, použity pro instituce a podobně pro ty, které neuspěly při 
získání podpory pro přeshraniční spolupráci v minulosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 97
Čl. 14 písm. f)

(f) agentury Evropské unie; (f) agentury Evropské unie, pokud mohou 
přispívat k přeshraniční spolupráci, jak to 
vyplývá z cílů tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Za určitých okolností mohou být fondy pro hraniční regiony EU, které se účastní Evropského 
nástroje sousedství a partnerství, použity  pro instituce a podobně pro ty, které neuspěly při 
získání podpory pro přeshraniční spolupráci v minulosti.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 98
Čl. 14 písm. f)

(f) agentury Evropské unie; (f) agentury Evropské unie a jiné orgány 
EU, které se mají vytvořit k dosažení cílů 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 99
Čl. 14 písm. h) bod x)

x. jakákoli nevládní sdružení a nezávislé 
nadace, které mohou přispět k rozvoji;

x. přeshraniční sdružení, nevládní sdružení 
a nezávislé nadace;

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční sdružení by měla být schopna podstatně přispět k realizaci cílů Evropského 
nástroje sousedství a partnerství, je důležité je uvést, i když by se mohlo soudit, že spadají do 
nějaké jiné uznané kategorie. Přeshraničními sdruženími (nikoliv meziregionálními) se 
rozumějí ta, která mají významný přínos. Meziregionální sdružení by měla být schopna 
podstatně přispět k realizaci cílů Evropského nástroje sousedství a partnerství, je důležité je 
uvést, i když by se mohlo soudit, že spadají do nějaké jiné uznané kategorie.

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 100
Čl. 15 odst. 2 písm. a)

(a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané z 
členských států podle konkrétně 
stanovených pravidel;

(a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané z 
členských států a jejich regionálních 
a místních orgánů podle konkrétně 
stanovených pravidel;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Adam Jerzy Bielan a Mieczysław Edmund Janowski

Pozměňovací návrh 101
Čl. 15 odst. 2 písm. a)

(a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané z 
členských států podle konkrétně 
stanovených pravidel;

(a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané z 
členských států a jejich regionálních 
a místních orgánů podle konkrétně 
stanovených pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 102
Čl. 15 odst. 2 písm. a)

(a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané z 
členských států podle konkrétně 
stanovených pravidel;

(a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané z 
členských států a jejich regionálních 
orgánů podle konkrétně stanovených 
pravidel;

Or. en

Odůvodnění

Regionální orgány EU mají bohaté zkušenosti ve sdílení se svými protistranami v zemích 
evropského sousedství a taková opatření v rámci administrativní spolupráce mohou značně 
přispět k rozvoji kořenů demokracie.

Pozměňovací návrh, který předložil Jan Olbrycht

Pozměňovací návrh 103
Čl. 15 odst. 2 písm. g)
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(g) příspěvek do fondu zřízeného 
mezinárodními nebo regionálními 
organizacemi, jinými dárci nebo 
partnerskými zeměmi;

(g) příspěvek do fondu zřízeného Evropskou 
unií, členskými státy, mezinárodními nebo 
regionálními organizacemi, jinými dárci 
nebo partnerskými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 104
Čl. 16 odst. 1 

(1) Financování ze strany Společenství se 
může týkat také výdajů spojených 
s takovými činnostmi, jako jsou příprava, 
dozor, sledování, provádění auditů a 
hodnocení, které jsou přímo nezbytné pro 
provádění tohoto nařízení a pro dosažení 
jeho cílů, jako například výdaje na studie, 
schůze, informace, zvyšování 
informovanosti, školení a publikační 
činnosti, výdaje souvisejících 
s počítačovými sítěmi sloužícími k výměně 
informací a jakékoli jiné výdaje na 
administrativní nebo technickou pomoc, 
které Komise může vynaložit v souvislosti s 
řízením programu Kryje také výdaje 
delegací Komise na poskytování 
administrativní podpory nezbytné pro řízení 
operací financovaných podle tohoto 
nařízení.

(1) Financování ze strany Společenství se 
může týkat také výdajů spojených 
s takovými činnostmi, jako jsou příprava, 
dozor, sledování, provádění auditů a 
hodnocení, které jsou přímo nezbytné pro 
provádění tohoto nařízení a pro dosažení 
jeho cílů, jako například výdaje na studie, 
schůze, informace, zvyšování 
informovanosti, školení a publikační 
činnosti, opatření pro odborné vzdělávání 
partnerů umožňující jim účastnit se 
různých stadií programů, výdaje 
souvisejících s počítačovými sítěmi 
sloužícími k výměně informací, technická 
pomoc pro zřízení euroregionů a jejich 
sekretariátů a jakékoli jiné výdaje na 
administrativní nebo technickou pomoc, 
které Komise může vynaložit v souvislosti s 
řízením programu. Kryje také výdaje 
delegací Komise na poskytování
administrativní podpory nezbytné pro řízení 
operací financovaných podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 105
Čl. 17 odst. 1 písm. a)

(a) členských států, a zejména jejich (a) členských států a také jejich 
regionálních/místních úrovní a také jejich 
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veřejných a polostátních institucí veřejných a polostátních institucí;

Or. en

Odůvodnění

Regionální/místní úroveň je nejdůležitější v oblasti přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 106
Čl. 17 odst. 1 písm. b)

(b) jiných dárcovských zemí, a zejména 
jejich veřejných a polostátních institucí;

(b) zemí EHP, Švýcarska a jiných 
dárcovských zemí, a zejména jejich 
veřejných a polostátních institucí;

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložil Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 107
Čl. 19 odst. 1

(1) Rozpočtové závazky budou přijaty na 
základě rozhodnutí učiněných Komisí podle 
čl. 9 odst. 5, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl.
16 odst. 3.

(1) Víceleté rozpočtové závazky budou 
přijaty na základě rozhodnutí učiněných 
Komisí podle čl. 9 odst. 5, čl. 12 odst. 1, čl.
13 odst. 1 a čl. 16 odst. 3.
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Or. en

Odůvodnění

Víceleté rozpočtové závazky jsou klíčovým prvkem strukturálních fondů a životně důležité k 
zajištění kvalitního rozvoje přeshraniční spolupráce na budoucích externích hranicích EU a 
posouvají hraniční regiony EU na stejnou úroveň s vnitřními hranicemi Unie.

Pozměňovací návrh, který předložil Paavo Väyrynen

Pozměňovací návrh 108
Čl. 21 odst. 2 odrážka 3

– jakéhokoliv členského státu 
Evropského hospodářského 
prostoru.

– jakéhokoliv členského státu 
Evropského hospodářského 
prostoru a Švýcarska.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení nebere v úvahu roli zemí EHP a Švýcarska jako našich spolupracujících 
partnerů a spoludárců. Zvláště naši severní sousedé a partneři, Norsko a Island, hrají aktivní 
roli jak v bilaterální, tak multilaterální spolupráci v severních regionech. Obě země jsou 
řádnými členy Rady pobaltských států, Barentsovy euroarktické rady a Arktické rady. V rámci 
rozvoje Evropské politiky sousedství bychom měli brát plně v úvahu všechny naše jižní, 
východní a severní sousedy. Dále bychom měli efektivně využít ekonomické zdroje zemí jako 
Norsko a Švýcarsko při spolufinancování Evropské politiky sousedství (EPS).

Pozměňovací návrh, který předložila Gisela Kallenbach

Pozměňovací návrh 109
Čl. 28 odst. 1a (nový)

(1a) Pomoc nezačne nebo bude odložena, 
jestliže jakékoliv opatření nebo aktivita 
příjemce bude směřovat proti acquis 
Společenství nebo bude-li jakákoliv 
základní zásada veřejného mezinárodního 
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práva v rozporu s ochranou lidských práv, 
včetně práv uznaných Chartou základních 
práv a svobod Evropské unie a práv, která 
jsou uznávána jako podstatná pro 
vykonávání práva na rozvoj podle politiky 
rozvoje EU.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Riitta Myller

Pozměňovací návrh 110
Článek 29

Finanční referenční částka na provádění 
tohoto nařízení v období let 2007–2013 činí 
14 929 milionů EUR. Annual appropriations 
shall be authorised by the budgetary 
authority within the limits of the financial 
perspectives.

Finanční referenční částka na provádění 
tohoto nařízení v období let 2007–2013 činí 
14 929 milionů EUR, z nichž xxxEUR bude 
přiděleno na programy spolupráce hraniční 
oblasti. Roční položky budou schváleny 
rozpočtovým orgánem v rámci limitů 
finančních výhledů.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce v hraniční oblasti vytváří přidanou hodnotu nejenom pro oblasti samé, ale pro 
Unii jako celek. Programy spolupráce, které byly zpravidla určeny na dobu sedmi let, 
vyžadují jistotu, že jim budou přiděleny fixní souhrnné fondy.


