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Pozměňovací návrh 1
Cristian Dan Preda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že podle zprávy 
Účetního dvora je nezbytné, aby Komise 
vynaložila další úsilí na vylepšení 
způsobu, jakým posuzuje kvalitu 
a výsledky svých zásahů; domnívá se, že to 
povede k větší zodpovědnosti za finanční 
zásahy EU a k zajištění větší viditelnosti 
jejích činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. sdílí názor Účetního dvora, že hlavním 
přínosem rozpočtové podpory je to, že 
nabízí příležitost pro dialog o politických
cílech s místními příjemci; konstatuje, že 
tuto příležitost je třeba plně využít ve 
smyslu zásady „čím lepší výsledky, tím 
více peněz“, která je základem stávajícího 
přezkumu evropské politiky sousedství; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby delegace 
měly k dispozici zdroje a odbornou 
způsobilost, jež jsou nutné pro účinné 
vedení dialogu;

2. sdílí názor Účetního dvora, že hlavním 
přínosem rozpočtové podpory je to, že 
nabízí příležitost pro dialog o cílech 
rozvojové politiky s místními příjemci; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
delegace vybírá ESVČ, a to zejména 
z důvodu chybějící jak politické, tak i 
rozpočtové parlamentní kontroly; z tohoto 
důvodu odmítá další převod pravomocí;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Cristian Dan Preda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. sdílí názor Účetního dvora, že hlavním 
přínosem rozpočtové podpory je to, že 
nabízí příležitost pro dialog o politických 
cílech s místními příjemci; konstatuje, že 
tuto příležitost je třeba plně využít ve 
smyslu zásady „čím lepší výsledky, tím 
více peněz“, která je základem stávajícího 
přezkumu evropské politiky sousedství; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby delegace 
měly k dispozici zdroje a odbornou 
způsobilost, jež jsou nutné pro účinné 
vedení dialogu;

2. sdílí názor Účetního dvora, že hlavním 
přínosem rozpočtové podpory je to, že 
nabízí příležitost pro dialog o politických 
cílech s místními příjemci; konstatuje, že 
tuto příležitost je třeba plně využít; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby delegace 
měly k dispozici zdroje a odbornou 
způsobilost, jež jsou nutné pro účinné 
vedení dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. sdílí názor Účetního dvora, že hlavním 
přínosem rozpočtové podpory je to, že 
nabízí příležitost pro dialog o politických 
cílech s místními příjemci; konstatuje, že 
tuto příležitost je třeba plně využít ve 
smyslu zásady „čím lepší výsledky, tím 
více peněz“, která je základem stávajícího 
přezkumu evropské politiky sousedství; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby delegace 
měly k dispozici zdroje a odbornou 
způsobilost, jež jsou nutné pro účinné 
vedení dialogu;

2. sdílí názor Účetního dvora, že hlavním 
přínosem rozpočtové podpory je to, že 
nabízí příležitost pro dialog o politických 
cílech s místními příjemci; konstatuje, že 
tuto příležitost je třeba plně využít ve 
smyslu zásady „čím lepší výsledky, tím 
více peněz“, která je základem stávajícího 
přezkumu evropské politiky sousedství; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby delegace 
měly k dispozici zdroje a odbornou 
způsobilost, jež jsou nutné pro účinné 
vedení dialogu; vyzývá k přijetí 
dodatečných opatření pro další posílení 
kapacity delegací v oblasti politické 
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analýzy a politického informování;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že tím, že se pro 
každého dárce EU na úrovni jednotlivých 
zemí sníží počet odvětví s možností 
intervence, by se významně přispělo 
k účinnějšímu a účelnějšímu poskytování 
pomoci pro všechny zúčastněné strany, 
a podporuje úsilí Komise zastávat silnější 
úlohu při vedení procesu na úrovni
jednotlivých zemí a dosáhnout společného 
programu s členskými státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cristian Dan Preda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad tím, že na 
počátku zřizování ESVČ neproběhlo 
důkladné zhodnocení umožňující určit 
optimální poměr mezi počtem míst 
v oblasti politiky, obchodu a rozvojové 
pomoci v delegacích;

3. vyjadřuje politování nad tím, že na 
počátku zřizování ESVČ neproběhlo 
důkladné zhodnocení umožňující určit 
vhodný poměr mezi počtem míst v oblasti 
politiky, obchodu a rozvojové pomoci 
v delegacích; taková zhodnocení by měla 
zohlednit specifické podmínky dotčených 
zemí a měla by být zaměřena na zajištění 
soudržnosti vnější činnosti EU;
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Pozměňovací návrh 7
Cristian Dan Preda

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je důležité věnovat větší 
pozornost spolupráci mezi delegacemi 
Unie a velvyslanectvími členských států; 
zdůrazňuje, že koordinace a doplňkovost 
mezi těmito dvěma úrovněmi zastoupení 
jsou nezbytnými složkami pro účinnou 
vnější činnost a skutečně soudržnou 
zahraniční politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že by vedoucí 
představitelé delegací měli mít v zájmu 
bezproblémového provádění rozpočtu EU 
možnost delegovat řízení operačních 
úkolů a správu administrativních výdajů 
delegací na své zástupce a že by v případě 
potřeby mělo být přiměřeně upraveno 
finanční nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. znovu opakuje své stanovisko, že 
v zemích, vůči nimž EU uplatňuje 
restriktivní opatření, je zvlášť nezbytná 
přítomnost EU na místě, aby se zajistilo 
úzké zapojení členských států a vedoucích 
představitelů delegací EU do procesu 
navrhování, provádění, monitorování 
a vyhodnocování restriktivních opatření 
a jejich důsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vítá poznámku Účetního dvora, že by 
měla být více prozkoumána úloha ESVČ 
v oblasti konzulární ochrany;

Or. en


