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1.4.2014 A7-0138/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Arnaud Danjean 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexný prístupu EÚ a ucelenosť vonkajšej činnosti EÚ 
2013/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. domnieva sa, že príčinou súčasných 
výrazných geostrategických zmien je aj 
v iných častiach sveta najmä vznik 
multipolárnej medzinárodnej scény 
s novými subjektmi, ktoré sa usilujú 
o dosiahnutie svojich ambícií v oblasti 
hospodárskej súťaže na regionálnej 
aj svetovej úrovni, narastajúca vzájomná 
závislosť, vznik viacrozmerných 
asymetrických hrozieb, zameranie 
bezpečnostnej politiky Spojených štátov na 
ázijské a tichomorské štáty, rastúci boj 
o energetickú a zdrojovú bezpečnosť, čoraz 
vážnejšie vplyvy zmeny klímy a závažná 
a dlhotrvajúca celosvetová finančná 
a hospodárska kríza, ktorá má vplyv na 
všetky členské štáty EÚ; 

1. domnieva sa, že príčinou súčasných 
výrazných geostrategických zmien je 
najmä vznik multipolárnej medzinárodnej 
scény s novými subjektmi, ktoré sa usilujú 
o dosiahnutie ambicióznych regionálnych 
a globálnych cieľov, narastajúca vzájomná 
závislosť, vznik viacrozmerných 
asymetrických hrozieb, zameranie 
bezpečnostnej politiky Spojených štátov na 
ázijské a tichomorské štáty, rastúci boj 
o energetickú a zdrojovú bezpečnosť, čoraz 
vážnejšie vplyvy zmeny klímy a závažná 
a dlhotrvajúca celosvetová finančná 
a hospodárska kríza, ktorá má vplyv na 
všetky členské štáty EÚ; 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Arnaud Danjean 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexný prístupu EÚ a ucelenosť vonkajšej činnosti EÚ 
2013/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyjadruje poľutovanie, že napriek 
inováciám, ktoré sa zaviedli v Lisabonskej 
zmluve, sa stále nedosiahol pokrok 
v súdržnosti vonkajšej činnosti Únie 
v oblastiach súvisiacich s rozvojom, 
obchodom, energetikou, životným 
prostredím, migráciou a inými globálnymi 
otázkami; vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že Komisia často zaujíma 
reštriktívny prístup, chráni si vlastné 
kompetencie v týchto oblastiach 
a minimalizuje koordinačné funkcie 
s ESVČ; 

8. vyjadruje poľutovanie, že napriek 
inováciám, ktoré sa zaviedli v Lisabonskej 
zmluve, sa stále nedosiahol pokrok 
v súdržnosti vonkajšej činnosti Únie 
v oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou, 
humanitárnymi záležitosťami, rozvojom, 
obchodom, energetikou, životným 
prostredím, migráciou a inými globálnymi 
otázkami; vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že Komisia často zaujíma 
reštriktívny prístup, chráni si vlastné 
kompetencie v týchto oblastiach 
a minimalizuje koordinačné funkcie 
s ESVČ; 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Arnaud Danjean 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexný prístupu EÚ a ucelenosť vonkajšej činnosti EÚ 
2013/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. výrazne podporuje myšlienku 
ucelenejšej vonkajšej činnosti; zdôrazňuje, 
že EÚ by nemala prijať úzku definíciu 
komplexného prístupu; víta skutočnosť, že 
spoločné oznámenie podporuje pochopenie 
komplexného prístupu, ktorý zahŕňa všetky 
štádiá cyklu konfliktov alebo iných 
vonkajších kríz prostredníctvom skorých 
varovaní a pripravenosti, predchádzania 
konfliktom, reakcie na krízu a riadenia s 
cieľom skorej obnovy a stabilizácie a 
budovania mieru s cieľom pomôcť 
krajinám robiť správne kroky smerom 
k udržateľnému a dlhodobému rozvoju; 
vyjadruje hlboké znepokojenie, že ciele 
zahraničnej politiky môžu prevážiť nad 
zásadami rozvoja a principiálnou 
humanitárnou činnosťou; 

22. výrazne podporuje myšlienku 
ucelenejšej vonkajšej činnosti; zdôrazňuje, 
že EÚ by nemala prijať úzku definíciu 
komplexného prístupu; víta skutočnosť, že 
spoločné oznámenie podporuje pochopenie 
komplexného prístupu, ktorý zahŕňa všetky 
štádiá cyklu konfliktov alebo iných 
vonkajších kríz prostredníctvom skorých 
varovaní a pripravenosti, predchádzania 
konfliktom, reakcie na krízu a riadenia s 
cieľom skorej obnovy a stabilizácie a 
budovania mieru s cieľom pomôcť 
krajinám robiť správne kroky smerom 
k udržateľnému a dlhodobému rozvoju; 
pripomína, že ciele zahraničnej politiky by 
sa nemali dávať do protikladu k zásadám 
rozvoja a principiálnej humanitárnej 
činnosti, pretože všetky tieto tri ciele sú 
komplementárne; 
 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Arnaud Danjean 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexný prístupu EÚ a ucelenosť vonkajšej činnosti EÚ 
2013/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. poukazuje na to, že článok 214 ZFEÚ, 
ako aj Európsky konsenzus o humanitárnej 
pomoci, chránia principiálnu humanitárnu 
činnosť; žiada chrániť humanitárne zásady 
humanity, neutrality, nestrannosti 
a nezávislosti, ktoré majú kľúčový význam 
z hľadiska účinnosti humanitárnej činnosti 
a bezpečnosti zainteresovaných strán; 
pevne zdôrazňuje, že politika v oblasti boja 
proti terorizmu a bezpečnosti nesmie 
obmedziť schopnosť humanitárnych 
subjektov poskytovať pomoc a že 
humanitárna pomoc by za žiadnych 
okolností nemala slúžiť na plnenie 
politických cieľov a ani by sa nemala 
považovať za nástroj krízového riadenia; 
upozorňuje, že na to, aby bolo možné 
získať prístup k obyvateľom, ktorí 
potrebujú pomoc, humanitárna pomoc musí 
byť nielen neutrálna, ale musí byť za takú 
aj vnímaná; uznáva, že humanitárna pomoc 
založená na potrebách by mala byť 
oddelená a zároveň žiada o väčšiu 
spoluprácu s humanitárnymi subjektmi 
s cieľom lepšieho stanovenia parametrov 
ich vzťahu pomocou komplexného 
prístupu; 

24. poukazuje na to, že článok 214 ZFEÚ, 
ako aj Európsky konsenzus o humanitárnej 
pomoci, chránia principiálnu humanitárnu 
činnosť; žiada chrániť humanitárne zásady 
humanity, neutrality, nestrannosti 
a nezávislosti, ktoré majú kľúčový význam 
z hľadiska účinnosti humanitárnej činnosti 
a bezpečnosti zainteresovaných strán; 
pevne zdôrazňuje, že politika v oblasti boja 
proti terorizmu a bezpečnosti nesmie 
obmedziť schopnosť humanitárnych 
subjektov poskytovať pomoc a že 
humanitárna pomoc by za žiadnych 
okolností nemala slúžiť na plnenie 
politických cieľov a ani by sa nemala 
považovať za nástroj krízového riadenia; 
upozorňuje, že na to, aby bolo možné 
získať prístup k obyvateľom, ktorí 
potrebujú pomoc, humanitárna pomoc musí 
byť nielen neutrálna, ale musí byť takto aj 
vnímaná; uznáva, že humanitárna pomoc 
založená na potrebách by mala dostať 
určitý manévrovací priestor, a zároveň 
žiada o väčšiu spoluprácu s humanitárnymi 
subjektmi s cieľom lepšieho stanovenia 
parametrov ich vzťahu pomocou 
komplexného prístupu; 

Or. en 
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1.4.2014 A7-0138/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Arnaud Danjean 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0138/2014 

Arnaud Danjean 

Komplexný prístupu EÚ a ucelenosť vonkajšej činnosti EÚ 
2013/2146(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že nedostatočné 
vykonávanie zahraničných politík EÚ je 
čiastočne spôsobené nedostatočnou 
koordináciou a plánovaním politík medzi 
príslušnými inštitúciami; konštatuje, že sa 
to zlepšuje, keďže delegácie EÚ prevzali 
funkciu koordinátora medzi EÚ 
a členskými štátmi, treba však dosiahnuť 
väčší pokrok, aby sa ďalej posilnilo 
vykonávanie zahraničných politík EÚ 
v praxi, najmä pokiaľ ide o krízové regióny 
a v súvislosti s činnosťami SZBP; 

31. zdôrazňuje, že nedostatočné 
vykonávanie zahraničných politík EÚ je 
čiastočne spôsobené nedostatočnou 
koordináciou a plánovaním politík medzi 
príslušnými inštitúciami; konštatuje, že sa 
to zlepšuje, keďže delegácie EÚ prevzali 
funkciu koordinátora v tejto oblasti, treba 
však dosiahnuť väčší pokrok, aby sa ďalej 
posilnilo vykonávanie zahraničných politík 
EÚ v praxi, najmä pokiaľ ide o krízové 
regióny a v súvislosti s činnosťami SZBP; 

Or. en 

 
 


