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Pozměňovací návrh 1
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí zvláštní zprávu 
EÚD č. 32/2018 („Nouzový svěřenský 
fond EU pro Afriku: je pružný, ale není 
dostatečně zacílený“); vyzývá Komisi, aby 
bezodkladně vyřešila zbývající 
doporučení; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit, aby projekty financované 
prostřednictvím svěřenského fondu EU 
doplňovaly opatření v rámci jiných 
nástrojů EU a projektů financovaných 
členskými státy nebo jinými dárci; všímá 
si nízké úrovně příspěvků členských států 
a jiných dárců, což vyvolává pochybnosti 
o odůvodněnosti využívání svěřenského 
fondu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na zvláštní zprávu EÚD 
č. 35/2018 („Transparentnost prostředků 
EU prováděných nevládními 
organizacemi: je zapotřebí větší úsilí“), 
která uvádí, že čerpání prostředků z 
rozpočtu Unie nevládními organizacemi je 
často netransparentní, zejména v případě, 
kdy jsou prostředky poskytovány třetím 
stranám prostřednictvím orgánů OSN; 
žádá Komisi, aby v souladu s 
doporučeními EÚD zlepšila své systémy 
pro sledování použití prostředků 

2. velmi oceňuje úsilí občanské 
společnosti na celém světě, pokud jde o 
prosazování a ochranu lidských práv, 
zejména v době zmenšujícího se prostoru 
pro občanskou společnost a 
zpochybňování univerzálnosti lidských 
práv; zdůrazňuje, že je důležité, aby EU 
posílila svou podporu organizacím 
občanské společnosti v nadcházejícím 
víceletém finančním rámci (VFR); i když 
souhlasí s tím, že je důležité dodržovat 
zásady transparentnosti a odpovědnosti ve 
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čerpaných nevládními organizacemi a aby 
kontrolovala, zda jsou správně 
uplatňována pravidla a postupy;

vztahu k vynakládání veřejných 
prostředků pro občanskou společnost, se 
znepokojením konstatuje, že za některými 
naléhavými výzvami v této věci se ve 
skutečnosti skrývají nekalé záměry, jejichž 
cílem je umlčet občanskou společnost a 
kritické hlasy tím, že podněcují podezření 
a přehnanou byrokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na zvláštní zprávu EÚD 
č. 35/2018 („Transparentnost prostředků 
EU prováděných nevládními organizacemi: 
je zapotřebí větší úsilí“), která uvádí, že 
čerpání prostředků z rozpočtu Unie 
nevládními organizacemi je často 
netransparentní, zejména v případě, kdy 
jsou prostředky poskytovány třetím 
stranám prostřednictvím orgánů OSN; 
žádá Komisi, aby v souladu s 
doporučeními EÚD zlepšila své systémy 
pro sledování použití prostředků čerpaných 
nevládními organizacemi a aby 
kontrolovala, zda jsou správně uplatňována 
pravidla a postupy;

2. bere na vědomí zvláštní zprávu 
EÚD č. 35/2018 („Transparentnost 
prostředků EU prováděných nevládními 
organizacemi: je zapotřebí větší úsilí“); 
zdůrazňuje, že EÚD zjistil, že v oblasti 
vnější činnosti je výběr projektů řízených 
nevládními organizacemi, který provádí 
Komise, obecně transparentní a že Komise 
obecně podávala zprávy o humanitární a 
rozvojové pomoci v souladu s 
mezinárodními standardy 
transparentnosti; konstatuje však, že často 
chybí transparentnost, pokud jde o 
vynakládání prostředků Unie ze strany 
nevládních organizací, zejména pokud 
jsou finanční prostředky poskytovány na 
úrovni orgánů OSN; dále konstatuje, že 
stávající regulační rámec neukládá 
nevládním organizacím žádné dodatečné 
požadavky na transparentnost ve srovnání 
s jinými příjemci; žádá Komisi, aby v 
souladu s doporučeními EÚD pokračovala 
ve zlepšování svých systémů pro sledování 
použití prostředků čerpaných nevládními 
organizacemi a aby kontrolovala, zda jsou 
správně uplatňována pravidla a postupy, 
aby bylo možné rovněž posoudit výdaje 
vykazované všemi subjekty, které čerpají 
prostředky; v této souvislosti vítá, že byla v 



AM\1194788CS.docx 5/13 PE644.929v01-00

CS

březnu 2019spuštěna veřejná internetová 
stránka EU Aid Explorer, která ukazuje 
všechny zveřejněné údaje o vnější pomoci 
ze strany orgánů a institucí EU a 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na zvláštní zprávu EÚD 
č. 35/2018 („Transparentnost prostředků 
EU prováděných nevládními organizacemi: 
je zapotřebí větší úsilí“), která uvádí, že 
čerpání prostředků z rozpočtu Unie 
nevládními organizacemi je často 
netransparentní, zejména v případě, kdy 
jsou prostředky poskytovány třetím 
stranám prostřednictvím orgánů OSN; žádá 
Komisi, aby v souladu s doporučeními 
EÚD zlepšila své systémy pro sledování 
použití prostředků čerpaných nevládními 
organizacemi a aby kontrolovala, zda jsou 
správně uplatňována pravidla a postupy;

2. poukazuje na zvláštní zprávu EÚD 
č.  35/2018 („Transparentnost prostředků 
EU prováděných nevládními organizacemi:  
je zapotřebí větší úsilí“), v níž došel k 
závěru, že Komise nebyla dostatečně 
transparentní pokud jde o čerpání 
prostředků EU nevládními organizacemi, 
zejména v případě, kdy jsou prostředky 
poskytovány třetím stranám 
prostřednictvím orgánů OSN; žádá Komisi, 
aby v souladu s doporučeními EÚD 
uplatňovala konzistentní výklad platných 
pravidel finančního nařízení v rámci 
různých útvarů a zlepšila své systémy pro 
sledování použití prostředků čerpaných 
nevládními organizacemi a aby 
kontrolovala, zda jsou správně uplatňována 
pravidla a postupy;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k úsilí o řešení nedostatků 
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týkajících se nepřímého řízení finančních 
prostředků EU v některých zemích, které 
jsou příjemci prostředků z nástroje 
předvstupní pomoci (IPA); se 
znepokojením konstatuje, že finanční 
prostředky nástroje předvstupní pomoci 
pro Turecko nebyly téměř vůbec 
vynakládány na oblast základních hodnot, 
včetně svobody tisku a nestrannosti 
soudnictví, přičemž Komise při podpoře 
reforem v prioritních oblastech 
demokracie a právního státu jen ve velmi 
omezené míře využila zásady 
podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Lars Patrick Berg

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá, že byla na základě 
pozměněného nástroje přispívajícího ke 
stabilitě a míru v roce 2018 zahájena 
první opatření pro budování kapacit;  
zdůrazňuje, že by se takovéto akce měly 
realizovat v rámci celkového procesu 
reformy bezpečnostního sektoru; vybízí k 
tomu, aby na krátkodobá stabilizační 
opatření důsledněji navazovala 
dlouhodobá opatření financována z 
nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru 
nebo z jiných nástrojů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Özlem Demirel

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá, že byla na základě 
pozměněného nástroje přispívajícího ke 
stabilitě a míru v roce 2018 zahájena první 
opatření pro budování kapacit;  
zdůrazňuje, že by se takovéto akce měly 
realizovat v rámci celkového procesu 
reformy bezpečnostního sektoru; vybízí k 
tomu, aby na krátkodobá stabilizační 
opatření důsledněji navazovala 
dlouhodobá opatření financována z 
nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru 
nebo z jiných nástrojů;

3. nesouhlasí s tím, že byla na 
základě pozměněného nástroje 
přispívajícího ke stabilitě a míru v roce 
2018 zahájena první opatření pro budování 
kapacit; připomíná, že pozměněná oblast 
působnosti nástroje přispívajícího ke 
stabilitě a míru s cílem financovat 
vojenské účely ohrožuje jeho civilní 
charakter a porušuje čl. 41 odst. 2 SEU a 
předchozí cíl článků 209 a 208 SFEU a že 
nástroj přispívající ke stabilitě a míru 
financovaný z rozvojové pomoci EU by se 
měl zaměřit pouze na civilní opatření a na 
hlavní příčiny nestability a konfliktů; 
nástroj se proto musí zaměřovat na 
vymýcení chudoby, nešíření zbraní a 
odzbrojování, demobilizaci a opětovné 
začlenění, předcházení konfliktům, 
mediaci a mírové řešení konfliktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. pokud jde o nástroj předvstupní 
pomoci (NPP II), všímá si přetrvávajících 
nedostatků v administrativních kapacitách 
přistupujících zemí, které vedly k 
nedostatku absorpční kapacity v rámci 
nepřímého řízení; zdůrazňuje, že jak je 
uvedeno ve zvláštní zprávě EÚD za rok 
2018 o financování z NPP pro Turecko, 
pokrok v takto citlivých oblastech, jako je 
právní stát a občanská společnost, není 
závislý pouze na financování z NPP, ale 
především na politické vůli příslušných 
orgánů; domnívá se, že je nyní více než 
kdy jindy důležité, aby Komise využívala 
podmíněnosti na podporu reforem v 
prioritních odvětvích, jako je právní stát a 
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správa věcí veřejných v Turecku;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Lars Patrick Berg

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila 
součinnost s NATO; domnívá se, že 
klíčovým cílem Unie v rámci příštího VFR 
musí být konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, která posiluje vojenské kapacity 
členských států a vytváří rámec evropské 
obranné unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Özlem Demirel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila 

4. bere na vědomí analytický přezkum 
evropské obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
důsledné uplatňování čl. 41 odst. 2 SEU; 
naléhavě proto žádá, aby byla zastavena 
veškerá opatření Unie v oblasti obrany 
prováděná za účelem činnosti Unie podle 



AM\1194788CS.docx 9/13 PE644.929v01-00

CS

součinnost s NATO; domnívá se, že 
klíčovým cílem Unie v rámci příštího VFR 
musí být konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, která posiluje vojenské kapacity 
členských států a vytváří rámec evropské 
obranné unie.

SBOP (PESCO, EDIDP, EDF, CARD 
atd.); 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila 
součinnost s NATO; domnívá se, že 
klíčovým cílem Unie v rámci příštího VFR 
musí být konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, která posiluje vojenské kapacity 
členských států a vytváří rámec evropské 
obranné unie.

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; požaduje 
nezávislejší a veřejně dostupná hodnocení 
civilních a vojenských bezpečnostních a 
vojenských opatření EU, zejména pokud 
jde o vojenské výcvikové mise EU, 
budování kapacit vojenských subjektů ve 
třetích zemích (CBSD prostřednictvím 
nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru) 
a opatření pro správu hranic a řízení 
migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá analytický přezkum evropské 4. bere na vědomí analytický přezkum 
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obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila 
součinnost s NATO; domnívá se, že 
klíčovým cílem Unie v rámci příštího VFR 
musí být konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, která posiluje vojenské kapacity 
členských států a vytváří rámec evropské 
obranné unie.

evropské obrany, který vypracoval EÚD; 
zavazuje se, že zajistí soudržnost veškerých 
opatření Unie v oblasti obrany 
prováděných za účelem činnosti Unie 
podle SBOP (PESCO, EDIDP, EDF, 
CARD atd.) a interoperabilitu s NATO; 
domnívá se, že klíčovým cílem Unie v 
rámci příštího VFR musí být 
konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, která posiluje vojenské kapacity 
členských států a vytváří rámec evropské 
obranné unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila 
součinnost s NATO; domnívá se, že 
klíčovým cílem Unie v rámci příštího VFR 
musí být konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, která posiluje vojenské kapacity 
členských států a vytváří rámec evropské 
obranné unie.

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila 
součinnost s NATO; domnívá se, že 
konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, lepší koordinace vojenské kapacity 
členských států a vytvoření rámce 
evropské obranné unie jsou důležitými cíli 
Unie v rámci příštího VFR;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby zajistila 
součinnost s NATO; domnívá se, že 
klíčovým cílem Unie v rámci příštího VFR 
musí být konkurenceschopná evropská 
technologická a průmyslová základna 
obrany, která posiluje vojenské kapacity 
členských států a vytváří rámec evropské 
obranné unie.

4. vítá analytický přezkum evropské 
obrany, který vypracoval EÚD, a 
podporuje jeho závěry; žádá Komisi 
jakožto strážkyni Smluv, aby zajistila 
soudržnost veškerých opatření Unie v 
oblasti obrany prováděných za účelem 
činnosti Unie podle SBOP (PESCO, 
EDIDP, EDF, CARD atd.) a aby v 
případech, kdy je to nezbytné, zajistila 
součinnost s NATO; domnívá se, že 
jedním z klíčových cílů Unie v rámci 
příštího VFR musí být konkurenceschopná 
evropská technologická a průmyslová 
základna obrany, která posiluje vojenské 
kapacity členských států a vytváří rámec 
evropské obranné unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby posoudila 
zákonnost toho, že byla Evropskému 
parlamentu odebrána rozpočtová funkce 
prostřednictvím rozhodnutí Rady o zřízení 
Evropské obranné agentury (EDA) a stálé 
strukturované spolupráce (PESCO); 
připomíná, že příslušná ustanovení čl. 45 
odst. 2 a čl. 46 odst. 2 SEU stanoví, že 
rozhodnutí musí být přijímána 
kvalifikovanou většinou bez uplatnění 
práva veta; připomíná, že odebrání 
rozpočtové funkce EP podle článku 42 
Smlouvy o EU je možné pouze u 
provozních výdajů a vyžaduje 
jednomyslné rozhodnutí Rady; 
zdůrazňuje, že Rada takové rozhodnutí 
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nikdy nepřijala;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, že je třeba bedlivě 
sledovat využívání prostředků z nástroje 
pro uprchlíky v Turecku s cílem zajistit, 
aby tyto prostředky byly přímo zaměřeny 
na projekty pro uprchlíky a nebyly 
využívány k žádným jiným účelům; vyzývá 
Komisi, aby pravidelně podávala 
rozpočtovému orgánu zprávy o souladu 
financovaných činností s příslušným 
právním základem;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vzhledem k tomu, že je znepokojen 
nedostatečným zviditelněním projektů 
financovaných EU, zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit viditelnost a doplňkovost 
finančních nástrojů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sergey Lagodinsky
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. je znepokojen tím, že k 
uskutečňování politik EU se spolu s 
rozpočtem EU využívají jiné finanční 
mechanismy, jako jsou svěřenské fondy, 
což může závažně ohrozit odpovědnost a 
transparentnost; očekává, že poté, co 
vstoupí v platnost nový nástroj pro 
financování vnější činnosti NDICI, bude 
využívání svěřenských fondů postupně 
ukončeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyjadřuje politování nad 
nedostatkem flexibility v 
administrativních a rozpočtových / 
finančních postupech týkajících se 
civilních misí SBOP; znovu opakuje své 
stanovisko, že by Komise měla zavést 
zvláštní pravidla pro zadávání zakázek na 
opatření pro řešení krizí v rámci SBOP s 
cílem usnadnit rychlý a pružný průběh 
misí;

Or. en


