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1. 4. 2014 A7-0138/1 

Pozměňovací návrh  1 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU 
2013/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. má za to, že rovněž v jiných částech 
světa probíhají významné geostrategické 
změny, částečně způsobené nástupem 
multipolární mezinárodní scény, kde noví 
aktéři usilují o naplnění svých ambicí 
v oblasti hospodářské soutěže na regionální 
i světové úrovni, rostoucí vzájemnou 
závislostí, nárůstem asymetrických hrozeb 
o více rozměrech, přesměrováním 
pozornosti bezpečnostní politiky USA na 
asijsko-tichomořský region, vzrůstajícími 
obtížemi při zajišťování energie a zdrojů, 
stále závažnějšími dopady změny klimatu 
a hlubokou a dlouhotrvající celosvětovou 
finanční a hospodářskou krizí, jež postihuje 
všechny členské státy EU; 

1. má za to, že probíhají významné 
geostrategické změny, částečně způsobené 
nástupem multipolární mezinárodní scény, 
kde noví aktéři usilují o naplnění svých 
ambicí v oblasti hospodářské soutěže na 
regionální i světové úrovni, rostoucí 
vzájemnou závislostí, nárůstem 
asymetrických hrozeb o více rozměrech, 
přesměrováním pozornosti bezpečnostní 
politiky USA na asijsko-tichomořský 
region, vzrůstajícími obtížemi při 
zajišťování energie a zdrojů, stále 
závažnějšími dopady změny klimatu 
a hlubokou a dlouhotrvající celosvětovou 
finanční a hospodářskou krizí, jež postihuje 
všechny členské státy EU; 

  

Or. en 
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1. 4. 2014 A7-0138/2 

Pozměňovací návrh  2 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU 
2013/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyjadřuje politování nad tím, že 
navzdory inovacím, jež přinesla 
Lisabonská smlouva, stále nedochází 
k dostatečnému pokroku, co se týče 
soudržnosti vnější činnosti Unie 
v oblastech souvisejících s rozvojem, 
obchodem, energetikou, životním 
prostředím, migrací a dalšími záležitostmi 
v globálním měřítku; je znepokojen tím, že 
Komise často zaujímá restriktivní přístup, 
přičemž chrání své vlastní kompetence 
v těchto oblastech a minimalizuje 
koordinační funkce s ESVČ; 

8. vyjadřuje politování nad tím, že 
navzdory inovacím, jež přinesla 
Lisabonská smlouva, stále nedochází 
k dostatečnému pokroku, co se týče 
soudržnosti vnější činnosti Unie 
v oblastech souvisejících s bezpečností, 
humanitárními otázkami, rozvojem, 
obchodem, energetikou, životním 
prostředím, migrací a dalšími záležitostmi 
v globálním měřítku; je znepokojen tím, že 
Komise často zaujímá restriktivní přístup, 
přičemž chrání své vlastní kompetence 
v těchto oblastech a minimalizuje 
koordinační funkce s ESVČ; 

  

Or. en 
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1. 4. 2014 A7-0138/3 

Pozměňovací návrh  3 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU 
2013/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. rozhodně podporuje koncept 
soudržnější vnější činnosti; zdůrazňuje, že 
EU by neměla přijmout úzkou definici 
komplexního přístupu; vítá skutečnost, že 
společné sdělení prosazuje takové pojetí 
komplexního přístupu, které zahrnuje 
všechny fáze cyklu konfliktu či jiné vnější 
krize od včasného varování a připravenosti, 
předcházení konfliktu, reakce na krizi a její 
řešení až po bezprostřední obnovu 
a stabilizaci a budování míru s cílem 
pomoci zemím vrátit se na cestu 
udržitelného a dlouhodobého rozvoje; je 
hluboce znepokojen tím, že by cíle 
zahraniční politiky mohly dominovat nad 

zásadami rozvoje a principiální 
humanitární činností; 

22. rozhodně podporuje koncept 
soudržnější vnější činnosti; zdůrazňuje, že 
EU by neměla přijmout úzkou definici 
komplexního přístupu; vítá skutečnost, že 
společné sdělení prosazuje takové pojetí 
komplexního přístupu, které zahrnuje 
všechny fáze cyklu konfliktu či jiné vnější 
krize od včasného varování a připravenosti, 
předcházení konfliktu, reakce na krizi a její 
řešení až po bezprostřední obnovu 
a stabilizaci a budování míru s cílem 
pomoci zemím vrátit se na cestu 
udržitelného a dlouhodobého rozvoje; 
připomíná, že by cíle zahraniční politiky 
neměly být chápány jako protiklad zásad 
rozvoje a principiální humanitární činnosti, 
neboť se všechny tyto tři politiky vzájemně 

doplňují; 
 

  

Or. en 
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1. 4. 2014 A7-0138/4 

Pozměňovací návrh  4 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU 
2013/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. poukazuje na to, že jak článek 214 
SFEU, tak Evropský konsensus 
o humanitární pomoci z roku 2008 chrání 
principiální humanitární činnost; vyzývá 
k zabezpečování humanitárních zásad 
lidskosti, neutrality, nestrannosti 
a nezávislosti, které jsou zásadní jak pro 
účinnost humanitární činnosti, tak pro 
bezpečí jejích aktérů; důrazně připomíná, 
že boj proti terorismu a bezpečnostní 
agenda nesmí oslabovat schopnost 
humanitárních aktérů poskytovat pomoc 
a že humanitární pomoc by za žádných 
okolností neměla sloužit politickým cílům 
nebo být považována za nástroj krizového 
řízení; zdůrazňuje, že má-li být zajištěn 
přístup k obyvatelstvu v tísni, nejen že 
musí být humanitární pomoc neutrální, ale 
rovněž musí být takto vnímána; přestože 
uznává, že poskytování humanitární 
pomoci na základě potřeb by mělo zůstat 

oddělené, vyzývá k širší interakci 
s humanitárními subjekty, aby bylo možné 
lépe definovat parametry jejich vztahu vůči 
komplexnímu přístupu; 

24. poukazuje na to, že jak článek 214 
SFEU, tak Evropský konsensus 
o humanitární pomoci z roku 2008 chrání 
principiální humanitární činnost; vyzývá 
k zabezpečování humanitárních zásad 
lidskosti, neutrality, nestrannosti 
a nezávislosti, které jsou zásadní jak pro 
účinnost humanitární činnosti, tak pro 
bezpečí jejích aktérů; důrazně připomíná, 
že boj proti terorismu a bezpečnostní 
agenda nesmí oslabovat schopnost 
humanitárních aktérů poskytovat pomoc 
a že humanitární pomoc by za žádných 
okolností neměla sloužit politickým cílům 
nebo být považována za nástroj krizového 
řízení; zdůrazňuje, že má-li být zajištěn 
přístup k obyvatelstvu v tísni, nejen že 
musí být humanitární pomoc neutrální, ale 
rovněž musí být takto vnímána; přestože 
uznává, že v oblasti poskytování 
humanitární pomoci na základě potřeb by 
měl existovat určitý volný manévrovací 

prostor, vyzývá k širší interakci 
s humanitárními subjekty, aby bylo možné 
lépe definovat parametry jejich vztahu vůči 
komplexnímu přístupu; 

  

Or. en 
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1. 4. 2014 A7-0138/5 

Pozměňovací návrh  5 

Arnaud Danjean 

za skupinu PPE 
 
Zpráva A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU 
2013/2146(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že vinu za nedostatečné 
provádění zahraničních politik EU v praxi 
zčásti nese špatná koordinace a plánování 
politik mezi příslušnými orgány; 
zdůrazňuje, že se zlepšuje, jelikož delegace 
EU převzaly funkci koordinátora mezi EU 

a členskými státy, avšak je třeba většího 
pokroku pro další zlepšení při provádění 
zahraničních politik EU v praxi, zejména 
co se týče krizových regionů a v souvislosti 
s činnostmi v rámci SZBP; 

31. zdůrazňuje, že vinu za nedostatečné 
provádění zahraničních politik EU v praxi 
zčásti nese špatná koordinace a plánování 
politik mezi příslušnými orgány; 
zdůrazňuje, že se tato situace zlepšuje, 
jelikož delegace EU převzaly funkci 
koordinátora v této oblasti, avšak je třeba 
většího pokroku pro další zlepšení při 
provádění zahraničních politik EU v praxi, 
zejména co se týče krizových regionů a 
v souvislosti s činnostmi v rámci SZBP; 

  

Or. en 

 
 


