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Pozmeňujúci návrh 1
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta zvýšenie viazaných a platobných 
rozpočtových prostriedkov v okruhu 4 
v porovnaní s bežným rozpočtovým 
rokom, ktoré je po rozsiahlych škrtoch 
naliehavo potrebné, no poznamenáva, že 
zvýšenie je stále nedostatočné na to, aby 
sa splnili potreby EÚ; zdôrazňuje, že je 
veľmi dôležité zabezpečiť primerané 
financovanie globálnych činností EÚ, aby 
mohla plniť svoje ambiciózne ciele 
stanovené v Lisabonskej zmluve;

1. berie na vedomie zvýšenie viazaných 
a platobných rozpočtových prostriedkov 
v okruhu 4 v porovnaní s bežným 
rozpočtovým rokom po rozsiahlych škrtoch 
v oblasti rozvojovej pomoci a riešenia 
občianskych konfliktov a mediácie, 
odzbrojenia a programov odzbrojenia, 
demobilizácie a reintegrácie (DDR); 
zdôrazňuje, že je veľmi dôležité zabezpečiť 
primerané financovanie globálnych 
činností EÚ, ako je odstránenie chudoby, 
trvalo udržateľný rozvoj a miléniové 
rozvojové ciele, kontrola zbrojenia, režim 
NPT a jadrové odzbrojenie, mierové 
riešenie konfliktov, podpora vyvážených 
hospodárskych vzťahov, spravodlivý 
obchod a spravodlivé rozdelenie svetových 
zdrojov a bohatstva s cieľom zabezpečiť 
stabilitu a prosperitu v EÚ a vo svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva najmä, že na mierový 
proces na Blízkom východe, pre Palestínu 
a pre Agentúru Organizácie Spojených 
národov pre pomoc a prácu v prospech 
palestínskych utečencov (UNRWA) sa 
opäť vyčlenili nedostatočné rozpočtové 

3. poznamenáva najmä, že na mierový 
proces na Blízkom východe, pre Palestínu 
a pre Agentúru Organizácie Spojených 
národov pre pomoc a prácu v prospech 
palestínskych utečencov (UNRWA) sa 
opäť vyčlenili nedostatočné rozpočtové 
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prostriedky, a žiada poskytnutie 
dostatočných financií;

prostriedky; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
pretrvávajúcu humanitárnu krízu, 
zvyšujúci sa počet utečencov, aktuálnu 
situáciu a zničenie životne dôležitej 
infraštruktúry v pásme Gazy je potrebné 
zvýšenie finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva najmä, že na mierový 
proces na Blízkom východe, pre Palestínu 
a pre Agentúru Organizácie Spojených 
národov pre pomoc a prácu v prospech 
palestínskych utečencov (UNRWA) sa 
opäť vyčlenili nedostatočné rozpočtové 
prostriedky, a žiada poskytnutie 
dostatočných financií;

3. poznamenáva najmä, že na mierový 
proces na Blízkom východe, pre Palestínu 
a pre Agentúru Organizácie Spojených 
národov pre pomoc a prácu v prospech 
palestínskych utečencov (UNRWA) sa 
opäť vyčlenili nedostatočné rozpočtové 
prostriedky, a žiada poskytnutie 
dostatočných financií, najmä vzhľadom na 
prehlbovanie súčasnej humanitárnej 
krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na znepokojujúcu situáciu 
v súvislosti s prostriedkami na platby 
v okruhu 4, ktoré napriek podstatnému 
zvýšeniu v porovnaní s bežným 
rozpočtovým rokom, ktoré plánuje 
Komisia, nemusia stačiť na splnenie 

4. poukazuje na znepokojujúcu situáciu 
v súvislosti s prostriedkami na platby 
v okruhu 4, ktoré napriek podstatnému 
zvýšeniu v porovnaní s bežným 
rozpočtovým rokom, ktoré plánuje 
Komisia, nemusia stačiť na splnenie 
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požiadaviek na mieste; požiadaviek na mieste; berie však na 
vedomie a schvaľuje rozhodnutie 
vyrovnať záväzky a platby týkajúce sa 
nástroja humanitárnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s osobitným znepokojením berie na 
vedomie výrazné škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch na nástroj na 
podporu stability a mieru, na ktorý sú už 
teraz v priebehu bežného rozpočtového 
roka vynakladané nedostatočné platobné 
rozpočtové prostriedky, pričom nové škrty 
môžu len prehĺbiť tento nedostatok;

5. berie na vedomie škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch na nástroj na 
podporu stability a mieru, z ktorého sú 
financované výdavky súvisiace so SBOP, 
ako sú vojenské alebo civilne-vojenské 
(výcvikové) misie; podporuje teda zásadné 
škrty alebo aj ukončenie financovania 
výdavkov spojených so SBOP v rámci 
nástroja na podporu stability a mieru 
alebo mimo tohto nástroja; zdôrazňuje, že 
je dôležité zachovať záväzky pre kľúčový 
finančný nástroj zahraničnej politiky EÚ, 
ako je rozvojová a humanitárna pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s osobitným znepokojením berie na 
vedomie výrazné škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch na nástroj na 
podporu stability a mieru, na ktorý sú už 
teraz v priebehu bežného rozpočtového 
roka vynakladané nedostatočné platobné 

5. s osobitným znepokojením berie na 
vedomie výrazné škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch na nástroj na 
podporu stability a mieru, ktorý trpí 
zásadným nedostatkom platobných 
rozpočtových prostriedkov, ktoré už teraz 
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rozpočtové prostriedky, pričom nové škrty 
môžu len prehĺbiť tento nedostatok;

v bežnom rozpočtovom roku znižujú 
schopnosť EÚ reagovať na naliehavé 
krízové situácie; berie na vedomie, že nové 
škrty môžu len zhoršiť aktuálnu situáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s osobitným znepokojením berie na 
vedomie výrazné škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch na nástroj na 
podporu stability a mieru, na ktorý sú už 
teraz v priebehu bežného rozpočtového 
roka vynakladané nedostatočné platobné 
rozpočtové prostriedky, pričom nové škrty 
môžu len prehĺbiť tento nedostatok;

5. s osobitným znepokojením berie na 
vedomie výrazné škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch na nástroj na 
podporu stability a mieru, na ktorý sú už 
teraz v priebehu bežného rozpočtového 
roka vynakladané nedostatočné platobné 
rozpočtové prostriedky, pričom nové škrty 
môžu len prehĺbiť tento nedostatok;
zdôrazňuje, že nástroj na podporu stability 
a mieru je kľúčovým nástrojom EÚ pre 
krízové riadenie a činnosti zamerané na 
riešenie konfliktov, napríklad na 
Ukrajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

odmieta zásadné škrty v okruhu 4 
navrhované Radou, ktoré by, najmä 
vzhľadom na platby, iba zhoršili súčasný 
už kritický stav; je zásadne proti 
akémukoľvek prípadnému prepojeniu 
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rokovaní o rozpočte na rok 2015 a 
rokovaní o návrhu opravného rozpočtu 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli 
poskytnuté primerané zdroje pre útvar 
Komisie pre nástroje zahraničnej politiky, 
aby bolo možné vykonávať nástroj na 
podporu stability a mieru, operácie SZBP, 
nástroj partnerstva a volebné 
pozorovateľské misie v rámci európskeho 
nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť 
ESVČ dostatočné prostriedky na zriadenie 
delegácie EÚ v Iráne v súlade 
s uznesením Európskeho parlamentu z 3. 
apríla 2014 o stratégii EÚ pre Irán.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Cristian Dan Preda
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v mene poslaneckého klubu EPP

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť 
ESVČ dostatočné prostriedky na zriadenie
delegácie EÚ v Iráne v súlade s uznesením 
Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o 
stratégii EÚ pre Irán.

6. zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť 
ESVČ dostatočné prostriedky na prípravu 
prípadného zriadenia delegácie EÚ v Iráne 
v prípade, že budú tieto rokovania úspešne 
ukončené, a v súlade s uznesením 
Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o 
stratégii EÚ pre Irán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. berie na vedomie nedávnu osobitnú 
správu Dvora audítorov o zriadení ESVČ 
zverejnenú 30. júna 2014 a jej 
odporúčania zvýšiť pridanú hodnotu a 
účinnosť ESVČ, napríklad spoluprácou s 
Komisiou, aby sa obmedzil vplyv 
nepružnosti príslušných finančných 
nariadení a služobného poriadku na 
účinnosť delegácií EÚ, a to s cieľom 
vyčleniť viac zdrojov na politické úlohy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že v súlade s návrhom 
podpredsedníčky Komisie a vysokej 
predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, ktorý bol 
predložený v rámci prieskumu ESVČ, v 
súlade s odporúčaním Parlamentu z 13. 
júna 2013 a osobitnou správou Dvora 
audítorov z novembra 2014 je dôležité 
previesť rozpočtový riadok pre osobitných 
zástupcov EÚ do rozpočtu ESVČ s cieľom 
podporiť ich lepšie začlenenie do ESVČ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. víta trvalé úsilie ESVČ o aktualizáciu 
jej systémov IT a posilnenie jej kapacít v 
oblasti bezpečnosti informácií; je aj 
naďalej znepokojený neúmerným počtom 
zamestnancov na vedúcich pozíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. naliehavo žiada Komisiu, aby podľa 
vzoru ESVČ poskytovala každoročne 
aktualizované informácie o počte 
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zamestnancov Komisie v delegáciách, a to 
tak interných, ako aj externých, rozdelené 
podľa krajín a generálnych riaditeľstiev s 
uvedením rozpočtového riadku, z ktorého 
sú financované, s cieľom umožniť 
rozpočtovým orgánom lepšie posúdiť 
globálne činnosti Komisie;

Or. en


