
PA\557145CS.doc EP 355.380v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

PŘEDBĚŽNÝ
2004/0219(COD)

18. 2. 2005

NÁVRH ZPRÁVY
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

pro Výbor pro zahraniční věci 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná 
ustanovení o zřízení Evropského nástroje sousedství a partnerství
(KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

Zpravodaj: Vittorio Prodi



EP 355.380v01-00 2/4 PA\557145CS.doc
Externí překlad

CS

PA_Leg



PA\557145CS.doc 3/4 EP 355.380v01-00
Externí překlad

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení o zřízení Evropského nástroje sousedství a partnerství (ENSP) vychází z nově 
vytvořené Evropské sousedské politiky, (ESP), jejímž cílem je navázat úzké vztahy se státy, 
které sousedí s Evropskou unií nebo se nachází v její blízkosti. Jedná se o rámcové nařízení, 
které poskytuje finanční nástroje pro uplatňování uvedené politiky, v souladu se stávajícími a 
budoucími akčními plány, přizpůsobené zájmům a kapacitám obou stran, dohodnutým 
s každým státem.

Cílem předmětného návrhu je vytvořit silný nástroj založený na myšlence, že dobré vztahy a 
demokratický přístup, v souladu s tradičními hodnotami Unie jako je dodržování zásad 
demokracie a lidských práv, podpora míru, svobody, evropského sociálního modelu a trvale 
udržitelného rozvoje, posílí integraci a rozvoj států, na něž se vztahuje nástroj ENSP.  
Zvláštním případem by mohlo být použití tohoto nástroje ve vztahu k Izraeli a Palestinské 
samosprávě: Izrael již ENSP  podepsal  a jednání s Palestinskou samosprávou zdárně 
pokračují. EU by poté mohla  využít tohoto partnerství pro vyřešení tamního konfliktu.

Stanovená finanční podpora ve výši 14 929 milionů EUR na období 2007-2013 se nezdá být 
dostatečná: vzhledem k tomu, že účast partnerských států v agenturách EU, včetně účasti 
vědců, techniků a řídících pracovníků ze sousedních zemí na vzdělávacích programech a 
společných projektech, by měla být dále posilována a vyžaduje tudíž větší finanční příspěvek.   
V tomto ohledu by Váš zpravodaj rád zvlášť zmínil  Evropskou agenturu pro životní prostředí 
(EEA), Evropskou lékovou agenturu (EMEA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EFSA), Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost (EMSA) a  Evropské centrum pro 
prevenci a kontrolu chorob (ECDPC). 

Dalšími oblastmi společného zájmu, na něž mají být přiděleny finanční prostředky, mohou 
být programy pro mapování území a monitorování životního prostředí (zejména z vesmíru).

Velkým problémem jsou rozpočtové položky uvedené v Legislativním finančním výkazu 
Komise. Přidělováním finančních příspěvků z prostředků vyhrazených pro Evropskou 
sousedskou politiku by neměl být omezen objem finančních prostředků určených pro 
rozvojové (jiné než sousední) státy v Asii, Latinské Americe nebo Africe.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zahraniční věci, aby jako příslušný výbor začlenil do své zprávy tyto pozměňovací návrhy:
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Znění navrhované Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 odst. 2 písm. t)

(t) podpora účasti partnerských států v 
programech a agenturách Společenství 

(t) podpora účasti partnerských států 
v programech, agenturách a vzdělávacích 
programech Společenství, a v budoucí 
Evropské výzkumné radě a technických 
platformách;

Odůvodnění

Je důležité investovat do vzdělávání příslušných řídících pracovníků a manažerů 
z partnerských států, aby byla jejich účast na programech účinnější. Účast na činnostech 
Evropské výzkumné rady a technických platforem posílí lepší porozumění a sdílení 
evropského „modelu“. 

Pozměňovací návrh 2
Čl. 15 odst. 2 bod i a) (nový)

(ia) financovat náklady nebo zařízení 
sloužící k mapování území a sledování 
životního prostředí, včetně mapování a 
sledování z vesmíru;

Odůvodnění

Je důležité, aby se partnerské státy mohly podílet na monitorovacích sítích vytvořených EU. 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úř. věst..
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