
AM\888439CS.doc PE478.670v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zahraniční věci

2011/2113(INI)

19. 1. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 17

Návrh stanoviska
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
(PE473.976v01-00)

 k tématu „Obchodem za změnu: obchodní a investiční strategie EU pro oblast 
jižního Středomoří po arabském jaru“
(2011/2113(INI))



PE478.670v01-00 2/12 AM\888439CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\888439CS.doc 3/12 PE478.670v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Tokia Saïfi, Mário David

Návrh stanoviska
Bod A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že nejvyšším 
zájmem Evropské unie je vymezit si 
vysoké cíle v oblasti hospodářské 
spolupráce a přijmout strategii, která 
přinese oběma stranám prospěch, 
odpovědnost i flexibilitu a podpoří 
přechod k demokracii a ochranu lidských 
práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem ke všem usnesením, která 
Parlament přijal v souvislosti s arabským 
jarem na téma svobody náboženského 
vyznání, přesvědčení a svědomí coby 
základních a všeobecných hodnot, jež 
mají zásadní význam pro rozvoj 
demokracie a hospodářství;

B. vzhledem ke všem usnesením, která 
Parlament přijal v souvislosti s arabským 
jarem;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. znovu zdůrazňuje, že rozhodně
podporuje legitimní touhu po demokracii, 
kterou vyjádřili lidé v několika 
sousedských zemích EU v regionu jižního 
Středomoří; vybízí přechodné orgány, aby 
co nejdříve uskutečnily mírový přechod ke 
skutečné demokracii; vyzývá vnitrostátní 
orgány, aby respektovaly právo občanů své 
země na pokojné demonstrace a zdržely se 
jakýchkoli násilných represí;

1. znovu zdůrazňuje, že plně podporuje 
legitimní touhu po demokracii, kterou 
vyjádřili lidé v několika sousedských 
zemích EU v regionu jižního Středomoří; 
vybízí přechodné orgány, aby uskutečnily 
mírový přechod ke skutečné demokracii; 
vyzývá vnitrostátní orgány, aby 
respektovaly právo občanů své země na 
pokojné demonstrace a zdržely se 
jakýchkoli násilných represí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že pro stabilní společnost je 
důležitá tolerance, a vyzývá země ve 
stádiu přechodu na jiný politický režim, 
aby zajistily bezvýhradné dodržování 
veškerých základních práv, tedy i svobody 
projevu, náboženského vyznání, svědomí a 
myšlení, a to všem občanům, včetně 
příslušníků koptských křesťanských 
komunit;

2. připomíná důležitost ekonomického 
rozvoje a vyšší životní úrovně 
obyvatelstva, které jsou důležité pro 
dlouhodobou politickou a sociální 
stabilitu v dotyčných zemích, a vyzývá 
země ve stádiu přechodu na jiný politický 
režim, aby zajistily bezvýhradné 
dodržování veškerých základních práv, 
tedy i svobody projevu, pokojného 
shromažďování, sdružování, 
náboženského vyznání, svědomí a myšlení, 
a to všem občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že pro stabilní společnost je 
důležitá tolerance, a vyzývá země ve stádiu 
přechodu na jiný politický režim, aby 
zajistily bezvýhradné dodržování 
veškerých základních práv, tedy i svobody 
projevu, náboženského vyznání, svědomí a 
myšlení, a to všem občanům, včetně 
příslušníků koptských křesťanských 
komunit;

2. připomíná, že pro stabilní společnost je 
důležitá tolerance, a vyzývá země ve stádiu 
přechodu na jiný demokratický režim, aby 
zajistily bezvýhradné dodržování 
veškerých základních práv, tedy i svobody 
projevu, náboženského vyznání, svědomí a 
myšlení, a to všem občanům i občankám, 
včetně příslušníků koptských křesťanských 
komunit; zdůrazňuje, že svobodný přístup 
k informacím a ke komunikaci 
představuje spolu s necenzurovaným 
přístupem k internetu (svobodou 
internetu) všeobecná práva, která jsou 
nezbytná k zajištění transparentnosti 
a odpovědnosti ve veřejném životě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přístup k partnerským zemím 
přizpůsobený konkrétním potřebám, který 
je formulován ve společném prohlášení 
Komise a místopředsedkyně Komise, 
vysoké představitelky nazvaném „Nový 
přístup k sousedství, jež prochází 
změnami“; vyzývá Evropskou službu pro 
vnější činnosti (ESVČ), aby podrobněji 
informovala o tom, jak budou v praxi 
uplatňovány takové zásady, jako je 
vzájemná odpovědnost a podmíněnost 
(„víc za více“);

3. vítá přístup k partnerským zemím 
přizpůsobený konkrétním potřebám, který 
je formulován ve společném prohlášení 
Komise a místopředsedkyně Komise, 
vysoké představitelky nazvaném „Nový 
přístup k sousedství, jež prochází 
změnami“; vyzývá Evropskou službu pro 
vnější činnosti (ESVČ) a Komisi, aby 
podrobněji informovaly o tom, jak budou 
v praxi uplatňovány takové zásady, jako je 
vzájemná odpovědnost a podmíněnost 
(„víc za více“);

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přístup k partnerským zemím 
přizpůsobený konkrétním potřebám, který 
je formulován ve společném prohlášení 
Komise a místopředsedkyně Komise, 
vysoké představitelky nazvaném „Nový 
přístup k sousedství, jež prochází 
změnami“; vyzývá Evropskou službu pro 
vnější činnosti (ESVČ), aby podrobněji 
informovala o tom, jak budou v praxi 
uplatňovány takové zásady, jako je 
vzájemná odpovědnost a podmíněnost 
(„víc za více“);

3. vítá přístup k partnerským zemím 
přizpůsobený konkrétním potřebám, který 
je formulován ve společném prohlášení 
Komise a místopředsedkyně Komise, 
vysoké představitelky nazvaném „Nový 
přístup k sousedství, jež prochází 
změnami“; ačkoli Evropská komise právě 
zahájila jednání, která by měla vést 
k uzavření dohod o vytvoření rozšířených 
a komplexních zón volného obchodu 
s Egyptem, Jordánskem, Marokem 
a Tuniskem, vyzývá Evropskou službu pro 
vnější činnosti (ESVČ), aby co nejdříve 
podrobněji informovala o tom, jak budou 
v praxi uplatňovány takové zásady, jako je 
vzájemná odpovědnost a podmíněnost 
(„víc za více“), a požaduje, aby se 
Evropský parlament v plném rozsahu 
zapojil do hodnocení způsobu, jakým 
budou plněny stanovené podmínky; trvá 
na tom, aby součástí obchodní a investiční 
strategie Evropské unie pro oblast jižního 
Středomoří bylo také účinné uplatňování 
doložek o dodržování lidských práv; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti vítá vytvoření pracovní 
skupiny EU-Tunisko, tedy první pracovní 
skupiny založené společně s jednou ze 

4. v této souvislosti vítá vytvoření pracovní 
skupiny EU-Tunisko, tedy první pracovní 
skupiny založené společně s jednou ze 
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zemí jižního Středomoří s cílem lépe 
koordinovat evropskou a mezinárodní 
podporu této zemi ve fázi přechodu; s 
uspokojením konstatuje, že Parlament se 
zúčastnil první schůze skupiny; žádá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku a Komisi, aby Parlamentu i 
nadále umožňovaly podílet se na této i 
dalších iniciativách v roli pozorovatele;

zemí jižního Středomoří s cílem lépe 
koordinovat evropskou a mezinárodní 
podporu této zemi ve fázi přechodu; s 
uspokojením konstatuje, že Parlament se 
zúčastnil první schůze skupiny; žádá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku a Komisi, aby Parlamentu i 
nadále umožňovaly podílet se na této i 
dalších iniciativách;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. v této souvislosti vítá vytvoření pracovní 
skupiny EU-Tunisko, tedy první pracovní 
skupiny založené společně s jednou ze 
zemí jižního Středomoří s cílem lépe 
koordinovat evropskou a mezinárodní 
podporu této zemi ve fázi přechodu; s 
uspokojením konstatuje, že Parlament se 
zúčastnil první schůze skupiny; žádá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku a Komisi, aby Parlamentu i 
nadále umožňovaly podílet se na této i 
dalších iniciativách v roli pozorovatele;

4. v této souvislosti vítá vytvoření pracovní 
skupiny EU-Tunisko, tedy první pracovní 
skupiny založené společně s jednou ze 
zemí jižního Středomoří s cílem lépe 
koordinovat evropskou a mezinárodní 
podporu této zemi ve fázi přechodu; s 
uspokojením konstatuje, že Parlament se 
zúčastnil první schůze skupiny; žádá 
místopředsedkyni Komise, vysokou 
představitelku a Komisi, aby Parlamentu i 
nadále umožňovaly podílet se na této i 
dalších iniciativách v roli pozorovatele;
vítá vytvoření monitorovací skupiny pro 
jižní Středomoří v rámci Evropského 
parlamentu, která by monitorovala reakci 
EU na krizi ve středomořských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Francisco José Millán Mon

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. naléhavě vyzývá, aby byly uzavřeny 
ambiciózní, vyvážené a oboustranně 
výhodné obchodní dohody o zboží 
a službách, které budou navazovat na 
příslušné dopadové studie;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Francisco José Millán Mon

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
strategii, která by na základě specifických 
pokynů pro odpovědné investování posílila 
její úlohu investora a jejímž cílem by bylo 
snížení sociálních nerovností a velkých 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a 
podpora diverzifikace místních 
hospodářství; zdůrazňuje rovněž, že při 
rozvoji obchodních a finančních vztahů 
s jižními partnery by nejvyšší prioritou EU 
měl být boj proti korupci na všech 
úrovních;

5. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
strategii, která by na základě specifických 
pokynů pro odpovědné investování posílila 
její úlohu investora a jejímž cílem by bylo 
snížení sociálních nerovností a velkých 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a 
podpora diverzifikace místních 
hospodářství; zdůrazňuje rovněž, že při 
rozvoji obchodních a finančních vztahů 
s jižními partnery by nejvyšší prioritou EU 
měl být boj proti korupci na všech 
úrovních a podpora rámce příznivého 
investicím, které se budou zaměřovat 
především na bezpečnost a právní 
stabilitu;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
strategii, která by na základě specifických 
pokynů pro odpovědné investování posílila 
její úlohu investora a jejímž cílem by bylo 
snížení sociálních nerovností a velkých 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a 
podpora diverzifikace místních 
hospodářství; zdůrazňuje rovněž, že při 
rozvoji obchodních a finančních vztahů 
s jižními partnery by nejvyšší prioritou EU 
měl být boj proti korupci na všech 
úrovních;

5. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
strategii, která by na základě specifických 
pokynů pro odpovědné investování posílila 
její úlohu investora a jejímž cílem by bylo 
snížení sociálních nerovností a velkých 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a 
podpora diverzifikace místních 
hospodářství; zdůrazňuje rovněž, že při 
rozvoji obchodních a finančních vztahů 
s jižními partnery by nejvyšší prioritou EU 
měl být boj proti korupci na všech 
úrovních; cení si práce, kterou odvedly 
Evropská investiční banka, zejména 
prostřednictvím nástroje pro evropsko-
středomořské investice a partnerství, 
a Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
(EBRD), a zdůrazňuje, že je důležité 
a nezbytné posílit součinnost 
s vnitrostátními a mezinárodními 
finančními institucemi, které v těchto 
zemích rovněž působí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Tokia Saïfi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
strategii, která by na základě specifických 
pokynů pro odpovědné investování posílila 
její úlohu investora a jejímž cílem by bylo 
snížení sociálních nerovností a velkých 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a 
podpora diverzifikace místních 
hospodářství; zdůrazňuje rovněž, že při 
rozvoji obchodních a finančních vztahů 
s jižními partnery by nejvyšší prioritou EU 
měl být boj proti korupci na všech 

5. naléhavě žádá Komisi, aby přijala 
strategii, která by na základě specifických 
pokynů pro odpovědné investování posílila 
její úlohu investora a jejímž cílem by bylo 
snížení sociálních nerovností a velkých 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a 
podpora diverzifikace místních 
hospodářství; v této souvislosti ji vybízí, 
aby zohlednila investiční programy, které 
jsou již v tomto regionu uplatňovány 
(zejména investiční programy národních 
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úrovních; agentur členských států, partnerství 
z Deauville, Evropské investiční banky 
a Evropské banky pro obnovu a rozvoj), 
s cílem zajistit soudržnost těchto 
programů a zvýšit účinnost vlastní
strategie Komise; zdůrazňuje rovněž, že 
při rozvoji obchodních a finančních vztahů 
s jižními partnery by nejvyšší prioritou EU 
měl být boj proti korupci na všech 
úrovních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Francisco José Millán Mon

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje důležitost role, kterou 
jižní sousední země hrají v dodávkách 
energie různým členským státům, a 
upozorňuje na vysoký potenciál v rámci 
stávající spolupráce v oblasti energetiky; 
poukazuje na potřebu podporovat 
evropsko-středomořské propojení 
v odvětvích plynu a elektřiny;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Pino Arlacchi

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá spravedlivé a transparentní volby, 
které nedávno proběhly v Tunisku a jež 
jsou dobrým příkladem pro ostatní země 
tohoto regionu; zdůrazňuje význam 

vypouští se
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svobodných a spravedlivých voleb pro 
budování transparentních a 
demokratických společností podporujících 
začlenění všech obyvatel a vytvářejících 
základy pro větší stabilitu, která je sama o 
sobě nezbytným předpokladem pro 
přilákání zahraničních investic a dosažení 
udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Francisco José Millán Mon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá spravedlivé a transparentní volby, 
které nedávno proběhly v Tunisku a jež
jsou dobrým příkladem pro ostatní země 
tohoto regionu; zdůrazňuje význam 
svobodných a spravedlivých voleb pro 
budování transparentních a 
demokratických společností podporujících 
začlenění všech obyvatel a vytvářejících 
základy pro větší stabilitu, která je sama o 
sobě nezbytným předpokladem pro 
přilákání zahraničních investic a dosažení 
udržitelného růstu.

6. vítá spravedlivé a transparentní volby, 
které nedávno proběhly v Tunisku a jež 
jsou dobrým příkladem pro ostatní země 
tohoto regionu; zdůrazňuje význam 
svobodných a spravedlivých voleb pro 
budování transparentních a 
demokratických společností podporujících 
začlenění všech obyvatel a vytvářejících 
základy pro větší stabilitu, která je sama o 
sobě nezbytným předpokladem pro 
přilákání zahraničních investic a dosažení 
udržitelného růstu; zdůrazňuje potřebu, 
aby byly spolu s demokratickými změnami 
provedeny reformy v ekonomické, právní 
a sociální oblasti v zájmu otevření a 
modernizace socioekonomických struktur 
těchto zemí.

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá spravedlivé a transparentní volby, 
které nedávno proběhly v Tunisku a jež 
jsou dobrým příkladem pro ostatní země 
tohoto regionu; zdůrazňuje význam 
svobodných a spravedlivých voleb pro 
budování transparentních a
demokratických společností podporujících 
začlenění všech obyvatel a vytvářejících 
základy pro větší stabilitu, která je sama o 
sobě nezbytným předpokladem pro 
přilákání zahraničních investic a dosažení 
udržitelného růstu.

6. vítá spravedlivé a transparentní volby, 
které nedávno proběhly v Tunisku a jež 
jsou dobrým příkladem pro ostatní země 
tohoto regionu; zdůrazňuje význam 
svobodných a spravedlivých voleb pro 
zajištění jednoty těchto zemí vytvořením
demokratických a pluralitních orgánů
vytvářejících základy pro větší stabilitu, 
která je sama o sobě nezbytným 
předpokladem pro přilákání zahraničních 
investic a dosažení udržitelného růstu.
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