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Pozmeňujúci návrh 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 
prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) 
o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za 
následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, 
ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek 
z troch predchádzajúcich rokov; 
domnieva sa, že v súčasnom 
medzinárodnom kontexte musí EÚ 
prevziať väčšiu, a nie menšiu 
zodpovednosť a že na to musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4;

1. víta zníženie viazaných 
rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 
4 (Globálna Európa) s cieľom dosiahnuť 
celkové zníženie rozpočtových 
prostriedkov požadovaných v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 o 193,24 milióna 
EUR vrátane prevádzkových výdavkov 
súvisiacich najmä s nástrojom 
financovania rozvojovej spolupráce (– 
70,00 miliónov EUR), humanitárnou 
pomocou (– 50,00 miliónov EUR), 
nástrojom predvstupovej pomoci (– 31,00 
miliónov EUR), nástrojom európskeho 
susedstva (– 23,00 miliónov EUR), 
nástrojom partnerstva pre spoluprácu s 
tretími krajinami (– 8,28 milióna EUR), 
európskym nástrojom pre demokraciu a 
ľudské práva (– 4,60 milióna EUR), 
iniciatívou dobrovoľníci pomoci EÚ (– 
1,07 milióna EUR) a akciami 
financovanými na základe výsadných práv 
Komisie a osobitných právomocí 
prenesených na Komisiu (– 5,29 milióna 
EUR);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 
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prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) 
o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za 
následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, 
ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z 
troch predchádzajúcich rokov; domnieva 
sa, že v súčasnom medzinárodnom 
kontexte musí EÚ prevziať väčšiu, a nie 
menšiu zodpovednosť a že na to musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4;

prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) 
o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za 
následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, 
ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z 
troch predchádzajúcich rokov; domnieva 
sa, že v súčasnom medzinárodnom 
kontexte musí EÚ prevziať väčšiu, a nie 
menšiu zodpovednosť a že na to musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4, 
najmä na reakciu na krízy, predchádzanie 
konfliktom, budovanie mieru a 
pripravenosť na krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 
prostriedkov v okruhu 4 (Globálna 
Európa) o viac ako 1 miliardu EUR, čo by 
malo za následok rozpočet na vonkajšiu 
činnosť, ktorý bude nižší než počas 
ktoréhokoľvek z troch predchádzajúcich 
rokov; domnieva sa, že v súčasnom 
medzinárodnom kontexte musí EÚ 
prevziať väčšiu, a nie menšiu 
zodpovednosť a že na to musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4;

1. pripomína, že v čase, keď sa jeden 
z najväčších prispievateľov do rozpočtu 
pripravuje na odchod z EÚ, a v súlade s 
overenou zásadou, že „prikryť sa môžeme 
len takou perinou, akú máme“, Európsky 
parlament víta zníženie viazaných 
rozpočtových prostriedkov v okruhu 4 
(Globálna Európa) o viac ako 1 miliardu 
EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Isabel Santos
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 
prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) 
o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za 
následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, 
ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z 
troch predchádzajúcich rokov; domnieva 
sa, že v súčasnom medzinárodnom 
kontexte musí EÚ prevziať väčšiu, a nie 
menšiu zodpovednosť a že na to musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4;

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 
prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) 
o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za 
následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, 
ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z 
troch predchádzajúcich rokov; domnieva 
sa, že v súčasnej medzinárodnej situácii 
musí EÚ prevziať väčšiu, a nie menšiu 
zodpovednosť a že so zreteľom na mnohé 
výzvy v susedstve EÚ, ako aj vo 
vzdialenejších regiónoch musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 
prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) 
o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za 
následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, 
ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z 
troch predchádzajúcich rokov; domnieva 
sa, že v súčasnom medzinárodnom 
kontexte musí EÚ prevziať väčšiu, a nie 
menšiu zodpovednosť a že na to musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4;

1. so znepokojením konštatuje 
zníženie viazaných rozpočtových 
prostriedkov v okruhu 4 (Globálna Európa) 
o viac ako 1 miliardu EUR, čo by malo za 
následok rozpočet na vonkajšiu činnosť, 
ktorý bude nižší než počas ktoréhokoľvek z 
troch predchádzajúcich rokov; domnieva 
sa, že v súčasnej medzinárodnej situácii 
musí EÚ v spolupráci s členskými štátmi 
prevziať väčšiu, a nie menšiu 
zodpovednosť a že na to musí byť 
vybavená potrebnými finančnými zdrojmi; 
žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške 
viac ako 200 miliónov EUR v okruhu 4;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 a. so znepokojením berie na vedomie 
zistenia uvedené v nezávislej správe 
biskupa z Truro pre Ministerstvo 
zahraničných vecí a záležitostí 
Spoločenstva národov Spojeného 
kráľovstva, že prenasledovanie kresťanov 
dosahuje takmer rozmery genocídy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 b. konštatuje so znepokojením, že 
okruh 4 (Globálna Európa) nie je 
dostatočne zameraný na ochranu 
najväčšej prenasledovanej náboženskej 
menšiny vo svete: kresťanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 c. nariaďuje Komisii, aby sústredila 
rozpočtové prostriedky do oblasti 
humanitárnej pomoci v rámci okruhu 4 
(Globálna Európa) s cieľom pomôcť 
prenasledovaným kresťanským 
komunitám v núdzi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); v 
tejto súvislosti nesúhlasí s navrhovaným 
znížením finančných prostriedkov 
určených na podporu politických reforiem 
a zosúladenia s acquis na západnom 
Balkáne a žiada namiesto toho podstatné 
zvýšenie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); v 

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); 
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tejto súvislosti nesúhlasí s navrhovaným 
znížením finančných prostriedkov 
určených na podporu politických reforiem 
a zosúladenia s acquis na západnom 
Balkáne a žiada namiesto toho podstatné 
zvýšenie;

Komisia odporučila začať prístupové 
rokovania s Albánskom a Severným 
Macedónskom a Európska rada toto 
odporúčanie schválila; je dôležité dodržať 
tento sľub a začať prístupové rokovania 
už v roku 2019; v tejto súvislosti nesúhlasí 
s navrhovaným znížením finančných 
prostriedkov určených na podporu 
politických reforiem a zosúladenia s acquis 
na západnom Balkáne a žiada namiesto 
toho ich výrazné zvýšenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); v 
tejto súvislosti nesúhlasí s navrhovaným 
znížením finančných prostriedkov 
určených na podporu politických reforiem 
a zosúladenia s acquis na západnom 
Balkáne a žiada namiesto toho podstatné 
zvýšenie;

2. víta navrhované zníženie 
prostriedkov na podporu politických 
reforiem a zosúladenie s acquis na 
západnom Balkáne; vyzýva na ukončenie 
politiky rozširovania Únie, či už ide o 
západný Balkán alebo Turecko;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
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zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); v 
tejto súvislosti nesúhlasí s navrhovaným 
znížením finančných prostriedkov 
určených na podporu politických reforiem 
a zosúladenia s acquis na západnom 
Balkáne a žiada namiesto toho podstatné 
zvýšenie;

zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); 
Komisia odporučila začať prístupové 
rokovania s Albánskom a Severným 
Macedónskom a Európska rada toto 
odporúčanie schválila; je dôležité dodržať 
tento sľub a začať prístupové rokovania 
už v roku 2019; v tejto súvislosti nesúhlasí 
s navrhovaným znížením finančných 
prostriedkov určených na podporu 
politických reforiem a zosúladenia s acquis 
na západnom Balkáne a žiada namiesto 
toho ich výrazné zvýšenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II); v 
tejto súvislosti nesúhlasí s navrhovaným 
znížením finančných prostriedkov 
určených na podporu politických reforiem 
a zosúladenia s acquis na západnom 
Balkáne a žiada namiesto toho podstatné 
zvýšenie;

2. domnieva sa, že je potrebné ďalšie 
zvýšenie finančných prostriedkov pre 
krajiny západného Balkánu v rámci 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), 
najmä v oblasti fungovania 
demokratických inštitúcií, právneho štátu, 
dobrej správy vecí verejných a verejnej 
správy; v tejto súvislosti nesúhlasí s 
navrhovaným znížením finančných 
prostriedkov určených na podporu 
politických reforiem a zosúladenia s acquis 
na západnom Balkáne a žiada namiesto 
toho ich výrazné zvýšenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Isabel Santos
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že pridelené 
prostriedky pre Turecko sú naďalej na 
nižšej úrovni, a vyjadruje presvedčenie, že 
je to odôvodnené závažným a trvalým 
deficitom v oblasti demokracie, právneho 
štátu a základných práv v Turecku; víta 
väčšie zameranie na podporu občianskej 
spoločnosti a pokračujúcu zmenu smerom 
k priamemu riadeniu a nabáda Komisiu, 
aby toto vyváženie ďalej urýchlila;

3. poznamenáva, že objem 
prostriedkov navrhovaných pre Turecko je 
aj naďalej znížený, a vyjadruje 
presvedčenie, že je to odôvodnené 
závažnými a trvalými nedostatkami v 
oblasti demokracie, právneho štátu a 
základných práv v krajine; víta väčšie 
zameranie na podporu občianskej 
spoločnosti, demokracie a právneho štátu 
a pokračovanie trendu smerom k 
priamemu riadeniu a nabáda Komisiu, aby 
takéto vyrovnávanie ďalej urýchlila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že pridelené 
prostriedky pre Turecko sú naďalej na 
nižšej úrovni, a vyjadruje presvedčenie, že 
je to odôvodnené závažným a trvalým 
deficitom v oblasti demokracie, právneho 
štátu a základných práv v Turecku; víta 
väčšie zameranie na podporu občianskej 
spoločnosti a pokračujúcu zmenu smerom 
k priamemu riadeniu a nabáda Komisiu, 
aby toto vyváženie ďalej urýchlila;

3. poznamenáva, že objem 
prostriedkov navrhovaných pre Turecko je 
aj naďalej znížený, a vyjadruje 
presvedčenie, že je to odôvodnené 
závažnými a trvalými nedostatkami v 
oblasti demokracie, právneho štátu a 
základných práv v krajine; vyzýva 
Komisiu, aby situáciu podrobne sledovala 
a v prípade potreby finančnú podporu 
zrušila; víta väčšie zameranie na podporu 
občianskej spoločnosti a pokračovanie 
trendu smerom k priamemu riadeniu a 
nabáda Komisiu, aby takéto vyrovnávanie 
ďalej urýchlila;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že pridelené 
prostriedky pre Turecko sú naďalej na 
nižšej úrovni, a vyjadruje presvedčenie, že 
je to odôvodnené závažným a trvalým 
deficitom v oblasti demokracie, právneho 
štátu a základných práv v Turecku; víta 
väčšie zameranie na podporu občianskej 
spoločnosti a pokračujúcu zmenu smerom 
k priamemu riadeniu a nabáda Komisiu, 
aby toto vyváženie ďalej urýchlila;

3. poznamenáva, že objem 
prostriedkov navrhovaných pre Turecko je 
aj naďalej znížený, a vyjadruje 
presvedčenie, že je to odôvodnené 
závažnými a trvalými nedostatkami v 
oblasti demokracie, právneho štátu a 
základných práv v krajine; zároveň je 
nevyhnutné udržiavať vzťahy s občanmi 
Turecka; víta väčšie zameranie na podporu 
občianskej spoločnosti a pokračovanie 
trendu smerom k priamemu riadeniu a 
nabáda Komisiu, aby takéto vyrovnávanie 
ďalej urýchlila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že pridelené 
prostriedky pre Turecko sú naďalej na 
nižšej úrovni, a vyjadruje presvedčenie, že 
je to odôvodnené závažným a trvalým 
deficitom v oblasti demokracie, právneho 
štátu a základných práv v Turecku; víta 
väčšie zameranie na podporu občianskej 
spoločnosti a pokračujúcu zmenu smerom 
k priamemu riadeniu a nabáda Komisiu, 
aby toto vyváženie ďalej urýchlila;

3. konštatuje, že prostriedky pre 
Turecko v rozpočte napriek všetkému 
pretrvávajú, a domnieva sa, že je to 
odôvodnené závažnými a trvalými 
nedostatkami v oblasti demokracie, 
právneho štátu a základných práv v 
krajine; trvá na tom, že poskytovanie 
finančných prostriedkov Turecku by malo 
byť s konečnou platnosťou zastavené; 
vyzýva na definitívne zastavenie procesu 
pristúpenia Turecka k EÚ;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 18
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú byť 
na úkor hlavných priorít ENI a žiada, aby 
boli tieto dodatočné záväzky plne 
kompenzované posilnením;

4. pripomína význam stabilného 
európskeho susedstva a zdôrazňuje najmä 
potrebu pomáhať kľúčovým krajinám, 
ako sú Ukrajina, Moldavsko, Tunisko a 
Gruzínsko, ktoré dosiahli významný 
pokrok, ktorý treba uznať a podporovať; 
žiada zrušenie navrhovaných rozpočtových 
škrtov pre krajiny južného susedstva v 
rámci nástroja európskeho susedstva 
(ENI); opätovne zdôrazňuje, že príspevky z 
ENI pre prísľub pre Sýriu a z trustového 
fondu EÚ pre Afriku nesmú byť na úkor 
hlavných priorít ENI a žiada, aby boli tieto 
dodatočné záväzky plne vynahradené 
zvýšením prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú 
byť na úkor hlavných priorít ENI a žiada, 
aby boli tieto dodatočné záväzky plne 
kompenzované posilnením;

4. pripomína, že cieľom príspevkov z 
ENI určených pre Sýriu a trustový fond 
EÚ pre Afriku je poskytnúť reakciu na 
výzvy súvisiace s migráciou, s ktorými je 
Únia už celé roky konfrontovaná; 
požaduje preto väčšiu transparentnosť a 
lepšie nástroje na posúdenie skutočného 
vplyvu takéhoto financovania; konštatuje, 
že keďže otázky migrácie sú pre európske 
krajiny prioritou, treba najskôr zvážiť 
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efektívnosť týchto finančných 
prostriedkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú byť 
na úkor hlavných priorít ENI a žiada, aby 
boli tieto dodatočné záväzky plne 
kompenzované posilnením;

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú byť 
na úkor hlavných priorít ENI a žiada, aby 
boli tieto dodatočné záväzky plne 
vynahradené zvýšením prostriedkov; 
vyzýva na zvýšenie prostriedkov pre 
Agentúru Organizácie Spojených národov 
pre pomoc a prácu v prospech 
palestínskych utečencov na Blízkom 
východe (UNRWA) v roku 2020 s cieľom 
umožniť neprerušované poskytovanie 
základných služieb miliónom 
palestínskych utečencov v súlade s 
globálnou stratégiou EÚ a prioritami na 
Blízkom východe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada zrušenie navrhovaných 4. krajiny v južnom susedstve čelia 



PE641.095v02-00 14/32 AM\1189055SK.docx

SK

rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú 
byť na úkor hlavných priorít ENI a žiada, 
aby boli tieto dodatočné záväzky plne 
kompenzované posilnením;

obrovskému tlaku v dôsledku búrlivých 
udalostí v regióne vrátane konfliktov v 
Sýrii a Líbyi, vzostupu extrémizmu a s 
nimi súvisiacej utečeneckej a migračnej 
vlny; žiada preto zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI určené pre Sýriu a 
trustový fond EÚ pre Afriku nesmú byť na 
úkor hlavných priorít ENI, a žiada, aby boli 
tieto dodatočné záväzky v plnej miere 
vynahradené zvýšením prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú 
byť na úkor hlavných priorít ENI a žiada, 
aby boli tieto dodatočné záväzky plne 
kompenzované posilnením;

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI určené pre Sýriu a 
trustový fond EÚ pre Afriku nesmú byť na 
úkor hlavných priorít ENI, a žiada, aby boli 
tieto dodatočné záväzky v plnej miere 
vynahradené zvýšením prostriedkov; 
vyzýva tiež na posilnenie záväzkov 
týkajúcich sa Východného partnerstva 
vzhľadom na nestabilné bezpečnostné 
prostredie na východných hraniciach EÚ 
a pretrvávajúce bezpečnostné hrozby vo 
východnom susedstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Vladimír Bilčík
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú 
byť na úkor hlavných priorít ENI a žiada, 
aby boli tieto dodatočné záväzky plne 
kompenzované posilnením;

4. opätovne zdôrazňuje význam 
východného a južného susedstva Únie; 
žiada zrušenie navrhovaných rozpočtových 
škrtov pre krajiny južného susedstva v 
rámci nástroja európskeho susedstva 
(ENI); opätovne zdôrazňuje, že príspevky z 
ENI určené pre Sýriu a trustový fond EÚ 
pre Afriku nesmú byť na úkor hlavných 
priorít ENI, a žiada, aby boli tieto 
dodatočné záväzky v plnej miere 
vynahradené zvýšením prostriedkov; 
zdôrazňuje význam nepretržitej podpory 
krajín Východného partnerstva a 
príspevkov pre tieto krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); opätovne zdôrazňuje, že 
príspevky z ENI pre prísľub pre Sýriu a z 
trustového fondu EÚ pre Afriku nesmú 
byť na úkor hlavných priorít ENI a žiada, 
aby boli tieto dodatočné záväzky plne 
kompenzované posilnením;

4. žiada zrušenie navrhovaných 
rozpočtových škrtov pre krajiny južného 
susedstva v rámci nástroja európskeho 
susedstva (ENI); zdôrazňuje, že stabilitu 
východného a južného susedstva EÚ treba 
považovať za prioritu; opätovne 
zdôrazňuje, že príspevky z ENI určené pre 
Sýriu a trustový fond EÚ pre Afriku nesmú 
byť na úkor hlavných priorít ENI, a žiada, 
aby boli tieto dodatočné záväzky v plnej 
miere vynahradené zvýšením 
prostriedkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. pripomína význam nástrojov na 
podporu demokracie a ľudských práv v 
zahraničnej politike EÚ; zdôrazňuje 
potrebu zvýšiť podporu činností v 
oblastiach predchádzania konfliktom a 
ich riešenia, ako aj podporu organizácií 
občianskej spoločnosti pôsobiacich v 
oblasti ľudských práv, demokracie a 
právneho štátu; pripomína význam 
volebných pozorovateľských misií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. pripomína, že je dôležité, aby EÚ 
bola aj naďalej intenzívne zapojená do 
východného susedstva a aby pri tom brala 
do úvahy záväzok partnerských krajín 
voči reformám; zdôrazňuje, že v prípade 
Moldavska by EÚ mala využiť možnosti, 
ktoré ponúka súčasná politická situácia, a 
zabezpečiť silnú finančnú podporu, aby 
sa mohli uskutočniť potrebné 
demokratické, hospodárske a sociálne 
reformy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. žiada zvýšenie podpory pre 
európsky nástroj pre demokraciu a 
ľudské práva; opätovne vyjadruje silnú 
podporu obhajcom ľudských práv, najmä 
tým, ktorí sú najviac ohrození, ako 
dlhodobú prioritu politiky vonkajších 
vzťahov EÚ v oblasti ľudských práv; 
okrem toho sa musí zvýšiť financovanie 
volebných pozorovateľských misií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. vyzdvihuje potrebu zvýšiť finančné 
príspevky pre sýrsky trustový fond Madad, 
zdôrazňuje úsilie organizácií, ktoré 
pracujú na zhromažďovaní dôkazov v 
Sýrii, a žiada, aby sa mimoriadna 
pozornosť venovala zachovaniu dôkazov o 
vojnových zločinoch a zločinoch proti 
ľudskosti spáchaných všetkými stranami 
konfliktu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. žiada viac finančných prostriedkov 
v rámci európskeho nástroja pre 
demokraciu a ľudské práva na ochranu 
obhajcov ľudských práv v ohrození, a to 
aj využitím mechanizmu pre obhajcov 
ľudských práv (ProtectDefenders.eu), 
keďže v mnohých krajinách neustále 
narastá počet zásahov voči nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. víta záväzky prijaté na 3. 
bruselskej konferencii s názvom Podpora 
budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu a 
zdôrazňuje, že okrem toho, že EÚ 
vyčlenila pre tento región 560 miliónov 
EUR, musí sa zaviazať k dlhodobej a 
stabilnej angažovanosti v regióne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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4 b. berie na vedomie zvýšenie 
finančných prostriedkov pre styčné 
kancelárie EP a vyzýva generálneho 
tajomníka EP, aby vydal písomnú správu 
o podrobných činnostiach styčných 
kancelárií EP a o ich pridanej hodnote v 
krajinách, kde už sú delegácie EÚ, a to aj 
v súvislosti so zamestnancami pôsobiacimi 
v týchto styčných kanceláriách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 b. vyzýva na obnovenie mandátu 
osobitného zástupcu EÚ pre oblasť 
južného Stredozemia, ktorý by riadil 
spoluprácu EÚ s týmto regiónom a 
zabezpečil väčšiu viditeľnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 c. vyjadruje poľutovanie nad nízkym 
percentom žien v ESVČ na pozíciách 
stredného (25 %) a vyššieho manažmentu 
(13 %); vyzýva vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku, aby 
prijala písomný záväzok týkajúci sa 
prítomnosti žien na riadiacich pozíciách 
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vrátane cieľa 50 % zastúpenia žien ako 
vedúcich delegácií do roku 2024;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 c. vyzdvihuje význam postupného 
vymedzovania spoločnej obrannej politiky 
EÚ a potrebu podporovať ďalšie 
financovanie, ktoré zabezpečí jej 
vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 d. zdôrazňuje, že zmena klímy bude 
mať dôsledky pre vonkajšiu činnosť EÚ; 
zdôrazňuje, že na núdzovú situáciu v 
oblasti klímy treba reagovať výrazným 
zvýšením finančných prostriedkov 
určených na ciele a diplomaciu v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
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Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 e. vyzýva na zvýšenie podpory EÚ s 
cieľom zabezpečiť realizovateľnosť 
riešenia založeného na existencii dvoch 
štátov, a tiež podpory pre Palestínsku 
samosprávu, občiansku spoločnosť v 
Izraeli a Palestíne a agentúru UNRWA; 
so znepokojením berie na vedomie 
nedávne podozrenia zo zneužívania 
právomoci vo vedení agentúry UNRWA a 
očakáva ich plné a transparentné 
vyšetrenie; vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcim ničením a konfiškáciou 
humanitárnej pomoci financovanej 
z prostriedkov EÚ v Predjordánsku; ako 
zdôraznil Európsky dvor audítorov, 
vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom 
odhodlania ESVČ a Komisie zabezpečiť 
odškodnenie od izraelských orgánov, ako 
to požadoval Európsky parlament vo 
svojom uznesení zo septembra 2018;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 f. domnieva sa, že viac finančných 
prostriedkov by sa malo venovať 
civilnému predchádzaniu konfliktom, 
mediácii a úsiliu o zmierenie, najmä v 
južnom a východnom susedstve EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opakuje svoj názor, že 
financovanie administratívnych a 
prevádzkových výdavkov Európskej 
obrannej agentúry a stálej štruktúrovanej 
spolupráce z rozpočtu Únie je jedinou 
možnosťou v rámci zmlúv.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opakuje svoj názor, že 
financovanie administratívnych a 
prevádzkových výdavkov Európskej 
obrannej agentúry a stálej štruktúrovanej 
spolupráce z rozpočtu Únie je jedinou 
možnosťou v rámci zmlúv.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opakuje svoj názor, že financovanie 
administratívnych a prevádzkových 
výdavkov Európskej obrannej agentúry a 
stálej štruktúrovanej spolupráce z 
rozpočtu Únie je jedinou možnosťou v 
rámci zmlúv.

5. opakuje svoj názor, že financovanie 
európskych iniciatív v oblasti bezpečnosti 
a obrany by sa malo starostlivo 
koordinovať s členskými štátmi a NATO, 
pričom by sa mal komplexne zohľadniť 
vývoj európskeho bezpečnostného scenára 
a aktuálne obmedzenia zmlúv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opakuje svoj názor, že financovanie 
administratívnych a prevádzkových 
výdavkov Európskej obrannej agentúry a 
stálej štruktúrovanej spolupráce z rozpočtu 
Únie je jedinou možnosťou v rámci 
zmlúv.

5. odmieta financovanie 
administratívnych a prevádzkových 
výdavkov Európskej obrannej agentúry a 
stálej štruktúrovanej spolupráce z rozpočtu 
Únie; konštatuje, že obrana je vo výlučnej 
právomoci členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. dôrazne sa zasadzuje za to, aby 
bola do výdavkov na podporu SZBP 
zahrnutá aj námorná bezpečnosť, keďže 
viac ako 90 % svetového obchodu sa 
prepravuje po mori a každá obštrukcia 
spôsobuje Európe priame i nepriame 
bezpečnostné problémy; žiada väčšiu 
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angažovanosť EÚ s cieľom zabezpečiť 
globálnu slobodu plavby, ochranu 
hlavných trás globálneho obchodu a 
bezpečnosť finančných záujmov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. opätovne potvrdzuje výraznú 
podporu Programu rozvoja európskeho 
obranného priemyslu (EDIDP), ktorý je 
zameraný na podporu 
konkurencieschopnosti a inovačnej 
kapacity obranného priemyslu Únie; 
opätovne zdôrazňuje, že program EDIDP 
zvyšuje relevantnosť európskej 
technologickej a priemyselnej základne až 
kým nebude vytvorený plnohodnotný 
Európsky obranný fond od roku 2021.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. víta sumu 255 miliónov EUR 
určenú na spoluprácu v oblasti rozvoja 
európskeho obranného priemyslu 
(EDIDP) a pripomína, že Európsky 
obranný fond musí mať významné miesto 
v budúcich rozpočtoch, najmä v budúcom 
VFR.
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Pozmeňujúci návrh 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje potrebu podporovať a 
chrániť LGBTI+ komunitu na celom 
svete; vyzýva na pridelenie finančných 
prostriedkov EÚ na podporu komunít 
LGBTI+ v krajinách, v ktorých sú ich 
práva ohrozené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje význam spolupráce v 
rámci Európskeho obranného fondu a 
vyzýva členské štáty, aby intenzívnejšie 
využívali tieto možnosti financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh



PE641.095v02-00 26/32 AM\1189055SK.docx

SK

5 a. zdôrazňuje zodpovednosť EÚ za 
podporu ochrany Arktídy; zdôrazňuje, že 
je dôležité investovať do súdržnejšej 
politiky EÚ pre Arktídu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. ďakuje americkým daňovníkom za 
to, že financujú rozpočty na obranu 
členských štátov, ktoré sú vďaka tomu 
chránené jadrovým dáždnikom NATO pod 
vedením USA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. vyzýva na zvýšenie finančných 
prostriedkov na boj proti dezinformačným 
kampaniam, ktoré ohrozujú demokratické 
procesy v susedstve Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
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Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 b. Aby ESVČ získala presný prehľad 
o vykonávaní dohôd o pridružení a 
približovaní sa k acquis EÚ v 
pristupujúcich krajinách, ako aj 
pridružených krajinách Východného 
partnerstva, mala by zabezpečiť 
vymenovanie miestneho zástupcu 
zodpovedného za sledovanie vývoja v 
príslušnom národnom parlamente; EÚ by 
tak mohla byť informovaná o politicky 
relevantných zmenách v parlamentoch 
týchto krajín, pričom z rozpočtového 
hľadiska by išlo len o relatívne malú 
investíciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 b. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
potrebné odstrániť sexuálne a rodovo 
motivované násilie zameraním sa na ich 
rozšírené a systematické využívanie ako 
vojnovej zbrane; vyzýva na využívanie 
finančných prostriedkov EÚ na podporu 
práv žien na celom svete na prístup k 
bezpečným a legálnym interrupciám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
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Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 b. poukazuje na to, že nepredvídané 
krízy si vyžadujú flexibilitu a manévrovací 
priestor v rozpočte, a preto pripomína, že 
treba zabezpečiť pripravenosť a v prípade 
potreby rýchlu a účinnú akcieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 b. vyzýva na zvýšenie financovania 
projektov zameraných na podporu 
utečencov z Venezuely, ktorí ušli do 
susedných krajín vrátane území členských 
štátov EÚ v Karibskej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 b. podporuje posilnenú a 
viditeľnejšiu úlohu pozorovateľskej misie 
EÚ v Gruzínsku s ohľadom na 
stupňujúcu sa ruskú agresiu voči 
Gruzínsku, ktorá vyostruje existujúce 
napätie.
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Pozmeňujúci návrh 55
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 c. vyjadruje presvedčenie, že 
financovanie agentúry UNRWA musí 
kontrolovať Európsky dvor audítorov, 
keďže v uniknutej internej správe OSN o 
etike sa poukázalo na závažné chyby v 
riadení a zneužívanie právomoci na 
najvyšších úrovniach agentúry vrátane jej 
generálneho komisára; žiadne škrty 
nesmú mať vplyv na poskytovanie pomoci 
a služieb tým, ktorí to potrebujú, ale mali 
by motivovať k vyššej efektívnosti 
využívania rozpočtu a umožniť zvýšenie 
medzinárodného dohľadu nad 
ustanoveniami o financovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 c. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
potrebné odstrániť sexuálne a rodovo 
motivované násilie zameraním sa na jeho 
rozšírené a systematické využívanie ako 
vojnovej zbrane; vyzýva na využívanie 
finančných prostriedkov EÚ na 
poskytovanie podpory obetiam rodovo 
motivovaného násilia.
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Pozmeňujúci návrh 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 c. berie na vedomie malé zvýšenie 
finančných prostriedkov pre európsky 
nástroj pre demokraciu a ľudské práva 
(EIDHR) a poukazuje okrem iného na to, 
že treba posilniť volebné pozorovateľské 
misie EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 d. zdôrazňuje, že volebné 
pozorovateľské misie majú dôležitú úlohu 
z hľadiska posilňovania demokratických 
inštitúcií a budovania dôvery verejnosti vo 
volebný proces, čím podporujú stabilitu a 
posilňujú ostatné ciele zahraničnej 
politiky vrátane budovania mieru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 e. pripomína, že súčasný návrh 
rozpočtu vychádza z rozpočtu, v ktorom sa 
počíta s plným príspevkom Spojeného 
kráľovstva počas roka 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 f. pripomína, že krajiny v južnom 
susedstve čelia obrovskému tlaku v 
dôsledku búrlivých udalostí v regióne 
vrátane konfliktov v Sýrii a Líbyi, nárastu 
extrémizmu a s nimi súvisiaceho pohybu 
utečencov a migrantov, a domnieva sa, že 
súčasné problémy by bolo možné vyriešiť 
väčším úsilím a financovaním opatrení 
zameraných na budovanie dôvery.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 g. ďalej pripomína, že vzhľadom na 
neustále zhoršovanie bezpečnostnej 
situácie na východných hraniciach EÚ je 
dôležité pokračovať v budovaní dôvery s 
východnými partnermi a poskytovať 
dostatočné finančné prostriedky na 
podporu stability a budovania demokracie 
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v regióne, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu a 
pretrvávajúci konflikt na jej východe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Odsek 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 h. zdôrazňuje, že vo svete, ktorý je 
vystavený neustále novým a čoraz 
intenzívnejším výzvam, môže ESVČ 
vykonávať svoju úlohu a plniť svoj 
mandát len vtedy, ak bude primerane 
financovaná a personálne vybavená, a 
preto víta návrh ESVČ na nové pracovné 
miesta, najmä v oblasti strategickej 
komunikácie a SBOP.

Or. en


