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Pozměňovací návrh 1
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že se oproti letošnímu 
roku prostředky na závazky a na platby v 
okruhu 4 zvyšují, což bylo po drastických 
škrtech naléhavě nutné, poznamenává 
však, že toto zvýšení stále není dostatečné 
k naplnění potřeb EU; zdůrazňuje, že je 
životně důležité zajistit odpovídající 
financování globálních aktivit EU, pokud 
má splnit ambiciózní cíle vytyčené v 
Lisabonské smlouvě;

1. bere na vědomí, že po drastických 
škrtech v oblasti rozvojové pomoci a 
civilního řešení konfliktů/mediace, 
odzbrojení a programů odzbrojení, 
demobilizace a opětovného začlenění se
oproti letošnímu roku prostředky na 
závazky a na platby v okruhu 4 zvyšují;
zdůrazňuje, že je životně důležité zajistit 
odpovídající financování globálních aktivit 
EU, jako je vymýcení chudoby, udržitelný 
rozvoj a rozvojové cíle tisíciletí, kontrola 
zbraní, režim smlouvy o nešíření 
jaderných zbraní a jaderné odzbrojení, 
mírové urovnávání konfliktů, prosazování 
vyvážených hospodářských vztahů, 
spravedlivý obchod a spravedlivé 
rozdělování světových zdrojů a bohatství 
v zájmu zajištění stability a prosperity 
v EU a ve světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje zejména, že znovu byly do 
rozpočtu zapsány nedostatečné prostředky 
na mírový proces na Blízkém východě, na 
Palestinu a UNRWA, a žádá, aby byly 
poskytnuty prostředky v dostatečné výši;

3. konstatuje zejména, že znovu byly do 
rozpočtu zapsány nedostatečné prostředky 
na mírový proces na Blízkém východě, na 
Palestinu a UNRWA; zdůrazňuje, že 
s ohledem na přetrvávající humanitární 
krizi, zvyšující se počet uprchlíků, situaci 
a zničení životně důležité infrastruktury 
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v Pásmu Gazy je nutné finanční 
prostředky navýšit;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje zejména, že znovu byly do 
rozpočtu zapsány nedostatečné prostředky 
na mírový proces na Blízkém východě, na 
Palestinu a UNRWA, a žádá, aby byly 
poskytnuty prostředky v dostatečné výši;

3. konstatuje zejména, že znovu byly do 
rozpočtu zapsány nedostatečné prostředky 
na mírový proces na Blízkém východě, na 
Palestinu a UNRWA, a žádá, aby byly 
poskytnuty prostředky v dostatečné výši, 
zejména s ohledem na prohlubování 
současné humanitární krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje znepokojivou situaci, pokud 
jde o prostředky na platby v okruhu 4, 
jejichž výše i přes výrazné navýšení oproti 
letošnímu roku, které Komise předpokládá, 
nemusí stačit reálným požadavkům;

4. zdůrazňuje znepokojivou situaci, pokud 
jde o prostředky na platby v okruhu 4, 
jejichž výše i přes výrazné navýšení oproti 
letošnímu roku, které Komise předpokládá, 
nemusí stačit reálným požadavkům; bere 
nicméně na vědomí a schvaluje 
rozhodnutí vyrovnat prostředky na 
závazky a platby pro nástroj humanitární 
pomoci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s obzvláštním znepokojením bere na 
vědomí výrazné škrty v prostředcích na 
platby u nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru, který již v letošním roce trpí 
nedostatkem prostředků na platby a 
kritický stav mohou tyto nové škrty jen 
vyhrotit;

5. bere na vědomí škrty v prostředcích na 
platby u nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru, z nichž jsou financovány výdaje 
spojené s SPOB, jako jsou vojenské nebo 
civilně-vojenské mise; podporuje tedy 
zásadní škrty popřípadě i ukončení 
financování výdajů spojených s SPOB 
v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru nebo mimo tento nástroj; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat 
závazky pro klíčové finanční nástroje 
zahraniční politiky EU, jako je rozvojová 
a humanitární pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s obzvláštním znepokojením bere na 
vědomí výrazné škrty v prostředcích na 
platby u nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru, který již v letošním roce trpí 
nedostatkem prostředků na platby a
kritický stav mohou tyto nové škrty jen 
vyhrotit;

5. s obzvláštním znepokojením bere na 
vědomí výrazné škrty v prostředcích na 
platby u nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru, který již v letošním roce trpí
zásadním nedostatkem prostředků na 
platby, které již v letošním roce snižují 
schopnost EU reagovat na naléhavé 
krizové situace; bere na vědomí, že tento
kritický stav mohou nové škrty jen 
vyhrotit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s obzvláštním znepokojením bere na 
vědomí výrazné škrty v prostředcích na 
platby u nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru, který již v letošním roce trpí 
nedostatkem prostředků na platby a 
kritický stav mohou tyto nové škrty jen 
vyhrotit;

5. s obzvláštním znepokojením bere na 
vědomí výrazné škrty v prostředcích na 
platby u nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru, který již v letošním roce trpí 
nedostatkem prostředků na platby a 
kritický stav mohou tyto nové škrty jen 
vyhrotit; zdůrazňuje, že nástroj 
přispívající ke stabilitě a míru je klíčovým 
nástrojem pro krizové řízení a činnosti EU 
zaměřené na řešení konfliktů, například 
na Ukrajině;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

odmítá zásadní škrty v okruhu 4 
navrhované Radou, které by, zejména s 
ohledem na platby, pouze zhoršily 
současný již kritický stav; je zásadně proti 
tomu, aby byla jednání o rozpočtu na rok 
2015 byla jakýmkoli způsobem spojována 
s jednáním o návrhu opravného rozpočtu 
č. 3;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 
poskytnuty přiměřené finanční prostředky 
pro útvar Komise pro nástroje zahraniční 
politiky, aby bylo možné provádět nástroj 
přispívající k stabilitě a míru, operace 
SZBP, nástroj sousedství a partnerství a 
volební pozorovatelské mise v rámci 
nástroje pro demokracii a lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je důležité poskytnout 
ESVČ dostatečné prostředky na otevření 
delegace EU v Íránu v souladu s 
usnesením Evropského parlamentu ze dne 
3. dubna 2014 o strategii EU vůči Íránu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cristian Dan Preda
za skupinu PPE

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je důležité poskytnout 
ESVČ dostatečné prostředky na otevření 
delegace EU v Íránu v souladu s usnesením 
Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 
2014 o strategii EU vůči Íránu.

6. zdůrazňuje, že je důležité poskytnout 
ESVČ dostatečné prostředky na přípravu 
možného otevření delegace EU v Íránu v
případě, že budou tato jednání úspěšně 
ukončena, a v souladu s usnesením 
Evropského parlamentu ze dne 3. dubna 
2014 o strategii EU vůči Íránu.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí nedávnou zvláštní 
zprávu Evropského účetního dvora o 
ustavení ESVČ zveřejněnou dne 30. 
června 2014 a v ní obsažená doporučení 
zvýšit přidanou hodnotu ESVČ a její 
účinnost, například aby se 
prostřednictvím spolupráce s Komisí 
omezil dopad nepružnosti jejích 
finančních nařízení a služebního řádu na 
účinnost delegací EU s cílem věnovat více 
finančních zdrojů na politické úkoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. znovu opakuje, že je důležité převést 
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rozpočtovou položku pro zvláštní zástupce 
EU do rozpočtu ESVČ s cílem podpořit v 
souladu s návrhem vysoké představitelky, 
místopředsedkyně Komise předloženým v 
rámci přezkumu ESVČ, v souladu s 
doporučením Parlamentu ze dne 13. 
června 2013 a zvláštní zprávou 
Evropského účetního dvora z listopadu 
2014 jejich lepší začlenění do ESVČ;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vítá trvalé úsilí ESVČ o aktualizaci 
systémů IT a posílení její kapacity 
v oblasti bezpečnosti informací; je i 
nadále znepokojen neúměrným počtem 
zaměstnanců ve vyšších pozicích v této 
službě;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. naléhavě žádá Komisi, aby po vzoru 
ESVČ poskytovala každoročně 
aktualizované informace o počtu 
zaměstnanců Komise v delegacích, a to 
jak interní, tak v externí, rozlišené podle 
zemí a generálních ředitelství s uvedením 
rozpočtové položky, ze které jsou 
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financovány, aby rozpočtové orgány 
mohly lépe posoudit globální činnosti 
Komise;

Or. en


