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11.4.2018 A8-0112/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období 

v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 

2017/2280(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 88 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

88. zdůrazňuje, že tento nástroj 

umožní Unii financovat opatření v oblasti 

výcviku a dodávat ozbrojeným skupinám 

třetích zemí nesmrtící vybavení (například 

informační systémy, nemocnice atd.) 

s cílem reagovat v krátkodobém 

i střednědobém horizontu na naléhavé 

potřeby v rámci plnění cílů udržitelného 

rozvoje;  

88. domnívá se, že v nařízení o nástroji 

přispívajícím ke stabilitě a míru na období 

po roce 2020 by se už neměla objevit 

vojenská součást budování kapacit 

na podporu pomoci v oblasti bezpečnosti 

a rozvoje nabízená partnerským zemím, 

jelikož by to vedlo k politickému oslabení 

jediného nástroje, který má EU 

k civilnímu předcházení konfliktům; 

připomíná také, že financování 

vojenských kapacit v partnerských zemích 

v rámci stávajícího nástroje přispívajícího 

ke stabilitě a míru je v rozporu jak 

s článkem 209 SFEU a příslušnou 

judikaturou Evropského soudního dvora, 

tak i s omezeními týkajícími se vojenských 

výdajů uvedenými v čl. 41 odst. 2 SEU; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období 

v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 

2017/2280(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 88 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 88a. vyzývá Komisi a ESVČ, aby 

pro civilní předcházení konfliktům 

a rychlou civilní reakci na krize 

ponechaly jediný konkrétní nástroj tím, že 

ve struktuře nástrojů po roce 2020 

zachovají nástroj přispívající ke stabilitě 

a míru jako samostatný nástroj; 

zdůrazňuje, že zachování tohoto nástroje 

má zásadní význam z hlediska 

důvěryhodnosti Unie, zejména pokud jde 

o její odhodlání k zachování míru 

a bezpečnosti; naléhavě žádá Komisi 

a ESVČ, aby se vzhledem k rostoucím 

požadavkům na civilní předcházení 

konfliktům v sousedství EU trojnásobně 

navýšily finanční prostředky dostupné 

pro toto opatření, zejména pokud jde 

o financování činnosti v oblasti mediace, 

dialogu a usmíření; poukazuje na to, že 

k tomuto navýšení by nemělo dojít 

na úkor civilního předcházení konfliktům 

a budování míru v jiných regionech; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období 

v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 

2017/2280(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 121 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

121. oceňuje odhodlání EU v oblastech, 

jako jsou lidská práva, podpora občanské 

společnosti a humanitární pomoc, jakož 

i různé cíle, směry a konkrétní politickou 

a strategickou hodnotu stávajících nástrojů; 

zdůrazňuje, že reforma by neměla podrývat 

politické cíle žádného nástroje; chápe 

specificitu nástrojů ENI, NPP II a EIDHR, 

pokud jde o cíle a provádění, a je tudíž 

přesvědčen, že by i nadále měly být 

nezávislé ze strategických a politických 

důvodů; 

121. oceňuje odhodlání EU v oblastech, 

jako jsou lidská práva, podpora občanské 

společnosti a humanitární pomoc, jakož 

i různé cíle, směry a konkrétní politickou 

a strategickou hodnotu stávajících nástrojů; 

zdůrazňuje, že reforma by neměla podrývat 

politické cíle žádného nástroje; chápe 

specificitu nástrojů ENI, NPP II, nástroje 

přispívajícího ke stabilitě a míru 

a nástroje EIDHR, pokud jde o jejich cíle 

a provádění, a je tudíž přesvědčen, že by 

i nadále měly být ze strategických 

a politických důvodů nezávislé; 

Or. en 

 

 


