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Pozměňovací návrh 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 
na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu 
musí EU převzít nikoli méně, ale naopak 
více odpovědnosti a že aby tak mohla 
učinit, musí disponovat nezbytnými 
finančními zdroji; žádá, aby byla 
přidělena rezerva ve výši více než 200 
milionů EUR v rozpětí okruhu 4;

1. vítá snížení prostředků na závazky 
v rámci okruhu 4 (Globální Evropa), které 
usiluje o snížením prostředků 
požadovaných v NR 2020 o celkovou 
částku 193,24 milionu EUR v řadě 
konkrétních rozpočtových položek, včetně 
operačních výdajů, mj. v souvislosti s 
těmito položkami: nástroj pro rozvojovou 
spolupráci (-70,00 milionu EUR), 
humanitární pomoc (-50,00 milionu 
EUR), nástroj předvstupní pomoci (-31,00 
milionu EUR), evropský nástroj 
sousedství (-23,00 milionu EUR), nástroj 
partnerství pro spolupráci s třetími 
zeměmi (-8,28 milionu EUR), evropský 
nástroj pro demokracii a lidská práva (-
4,60 milionu EUR), iniciativa 
Humanitární dobrovolníci EU (-1,07 
milionu EUR) a činnosti financované na 
základě výsad Komise a konkrétních 
pravomocí svěřených Komisi (-5,29 
milionu EUR);

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 
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na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu musí 
EU převzít nikoli méně, ale naopak více 
odpovědnosti a že aby tak mohla učinit, 
musí disponovat nezbytnými finančními 
zdroji; žádá, aby byla přidělena rezerva ve 
výši více než 200 milionů EUR v rozpětí 
okruhu 4;

na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu musí 
EU převzít nikoli méně, ale naopak více 
odpovědnosti a že aby tak mohla učinit, 
musí disponovat nezbytnými finančními 
zdroji; žádá, aby byla rezerva ve výši více 
než 200 milionů EUR v rozpětí okruhu 4 
přidělena zejména na: reakci na krize, 
předcházení konfliktům, budování míru a 
připravenost na krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 
na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu 
musí EU převzít nikoli méně, ale naopak 
více odpovědnosti a že aby tak mohla 
učinit, musí disponovat nezbytnými 
finančními zdroji; žádá, aby byla 
přidělena rezerva ve výši více než 200 
milionů EUR v rozpětí okruhu 4;

1. připomíná, že v době, kdy se jeden 
z největších přispěvovatelů do rozpočtu 
EU chystá Unii opustit a v souladu s lety 
ověřenou zásadou nežít na dluh Evropský 
parlament vítá snížení prostředků na 
závazky v okruhu 4 (Globální Evropa) o 
více než 1 miliardu EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 
na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu musí 
EU převzít nikoli méně, ale naopak více 
odpovědnosti a že aby tak mohla učinit, 
musí disponovat nezbytnými finančními 
zdroji; žádá, aby byla přidělena rezerva ve 
výši více než 200 milionů EUR v rozpětí 
okruhu 4;

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 
na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu musí 
EU převzít nikoli méně, ale naopak více 
odpovědnosti a že musí disponovat 
nezbytnými finančními zdroji s ohledem 
na početné výzvy v jejím sousedství i nad 
jeho rámec; žádá, aby byla přidělena 
rezerva ve výši více než 200 milionů EUR 
v rozpětí okruhu 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 
na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu musí 
EU převzít nikoli méně, ale naopak více 
odpovědnosti a že aby tak mohla učinit, 
musí disponovat nezbytnými finančními 
zdroji; žádá, aby byla přidělena rezerva ve 
výši více než 200 milionů EUR v rozpětí 
okruhu 4;

1. se znepokojením konstatuje snížení 
prostředků na závazky v okruhu 4 
(Globální Evropa) o více než 1 miliardu 
EUR, které by vedlo k tomu, že rozpočet 
na vnější činnost by byl nižší než kdykoli 
za předcházející tři roky; je přesvědčen, že 
v současném mezinárodním kontextu musí 
EU ve spolupráci s členskými státy převzít 
nikoli méně, ale naopak více odpovědnosti 
a že aby tak mohla učinit, musí disponovat 
nezbytnými finančními zdroji; žádá, aby 
byla přidělena rezerva ve výši více než 200 
milionů EUR v rozpětí okruhu 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
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Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. se znepokojením bere na vědomí 
zjištění "nezávislého přezkumu pro 
britské ministerstvo zahraničních věcí a 
věcí Commonwealthu" trurského biskupa, 
který dospěl k názoru, že pronásledování 
křesťanů dosahuje téměř úrovně 
genocidy;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. se znepokojením konstatuje, že 
okruh 4 (Globální Evropa) se nezaměřuje 
na ochranu největší pronásledované 
náboženské menšiny na světě, tj. 
křesťanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. pověřuje Komisi, aby zaměřila 
prostředky určené na humanitární pomoc 
a podporu v okruhu 4 (Globální Evropa) 
na pomoc křesťanským komunitám, které 
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jsou v tísnivé situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že do budoucna je 
třeba navýšit financování pro země 
západního Balkánu z nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II); v této souvislosti 
nesouhlasí s navrhovaným snížením 
prostředků vyčleněných na podporu 
politických reforem a přizpůsobování se 
acquis v zemích západního Balkánu a 
požaduje naopak výrazné navýšení těchto 
prostředků;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že do budoucna je 
třeba navýšit financování pro země 
západního Balkánu z nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II); v této souvislosti 
nesouhlasí s navrhovaným snížením 
prostředků vyčleněných na podporu 
politických reforem a přizpůsobování se 
acquis v zemích západního Balkánu a 
požaduje naopak výrazné navýšení těchto 
prostředků;

2. je přesvědčen, že do budoucna je 
třeba navýšit financování pro země 
západního Balkánu z nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II); Komise doporučila 
zahájení jednání o přistoupení s Albánií a 
Severní Makedonií, s čímž vyjádřila 
souhlas Evropská rada; je důležité splnit 
tento slib a zahájit jednání o přistoupení 
již v roce 2019; v této souvislosti 
nesouhlasí s navrhovaným snížením 
prostředků vyčleněných na podporu 
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politických reforem a přizpůsobení se 
acquis v zemích západního Balkánu a 
požaduje naopak výrazné navýšení těchto 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že do budoucna je 
třeba navýšit financování pro země 
západního Balkánu z nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II); v této souvislosti 
nesouhlasí s navrhovaným snížením 
prostředků vyčleněných na podporu 
politických reforem a přizpůsobování se 
acquis v zemích západního Balkánu a 
požaduje naopak výrazné navýšení těchto 
prostředků;

2. vítá navrhované snížení prostředků 
určených na podporu politických reforem 
a dosahování souladu s acquis v zemích 
západního Balkánu; vyzývá k ukončení 
politiky rozšiřování Unie, ať už se jedná o 
země západního Balkánu, nebo o Turecko;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že do budoucna je 
třeba navýšit financování pro země 
západního Balkánu z nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II); v této souvislosti 
nesouhlasí s navrhovaným snížením 
prostředků vyčleněných na podporu 
politických reforem a přizpůsobování se 
acquis v zemích západního Balkánu a 

2. je přesvědčen, že do budoucna je 
třeba navýšit financování pro země 
západního Balkánu z nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II); Komise doporučila 
zahájení jednání o přistoupení s Albánií a 
Severní Makedonií, s čímž vyjádřila 
souhlas Evropská rada; je důležité splnit 
tento slib a zahájit jednání o přistoupení 



AM\1189055CS.docx 9/32 PE641.095v02-00

CS

požaduje naopak výrazné navýšení těchto 
prostředků;

již v roce 2019; v této souvislosti 
nesouhlasí s navrhovaným snížením 
prostředků vyčleněných na podporu 
politických reforem a přizpůsobení se 
acquis v zemích západního Balkánu a 
požaduje naopak výrazné navýšení těchto 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že do budoucna je 
třeba navýšit financování pro země 
západního Balkánu z nástroje předvstupní 
pomoci (NPP II); v této souvislosti 
nesouhlasí s navrhovaným snížením 
prostředků vyčleněných na podporu 
politických reforem a přizpůsobování se 
acquis v zemích západního Balkánu a 
požaduje naopak výrazné navýšení těchto 
prostředků;

2. Je přesvědčen, že je zapotřebí 
dalšího navýšení finančních prostředků 
pro země západního Balkánu v rámci 
nástroje předvstupní pomoci (NPP II), 
zejména v oblastech fungování 
demokratických institucí, právního státu, 
řádné správy věcí veřejných a veřejné 
správy; v této souvislosti nesouhlasí s 
navrhovaným snížením prostředků 
vyčleněných na podporu politických 
reforem a přizpůsobení se acquis v zemích 
západního Balkánu a požaduje naopak 
výrazné navýšení těchto prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že prostředky vyčleněné 
pro Turecko zůstávají i nadále na nízké 

3. konstatuje, že prostředky vyčleněné 
pro Turecko zůstávají i nadále na nízké 
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úrovni, a je přesvědčen, že tato situace je 
odůvodněna vážnými a setrvalými 
nedostatky v oblasti demokracie, právního 
státu a základních práv panujícími v 
Turecku; vítá posílené zaměření na 
podporu občanské společnosti a vybízí 
Komisi, aby tento proces přizpůsobování 
dále urychlila;

úrovni, a je přesvědčen, že tato situace je 
odůvodněna vážnými a setrvalými 
nedostatky v oblasti demokracie, právního 
státu a základních práv panujícími v 
Turecku; vítá posílené zaměření na 
podporu občanské společnosti, demokracie 
a právního státu a vybízí Komisi, aby 
tento proces přizpůsobování dále urychlila;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že prostředky vyčleněné 
pro Turecko zůstávají i nadále na nízké 
úrovni, a je přesvědčen, že tato situace je 
odůvodněna vážnými a setrvalými 
nedostatky v oblasti demokracie, právního 
státu a základních práv panujícími v 
Turecku; vítá posílené zaměření na 
podporu občanské společnosti a vybízí 
Komisi, aby tento proces přizpůsobování 
dále urychlila;

3. konstatuje, že prostředky vyčleněné 
pro Turecko zůstávají i nadále na nízké 
úrovni, a je přesvědčen, že tato situace je 
odůvodněna vážnými a setrvalými 
nedostatky v oblasti demokracie, právního 
státu a základních práv panujícími v 
Turecku; vyzývá Komisi, aby situaci 
pozorně sledovala, a bude-li to 
považováno za nezbytné, aby finanční 
podporu zastavila; vítá posílené zaměření 
na podporu občanské společnosti a vybízí 
Komisi, aby tento proces přizpůsobování 
dále urychlila;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že prostředky vyčleněné 3. konstatuje, že prostředky vyčleněné 
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pro Turecko zůstávají i nadále na nízké 
úrovni, a je přesvědčen, že tato situace je 
odůvodněna vážnými a setrvalými 
nedostatky v oblasti demokracie, právního 
státu a základních práv panujícími v 
Turecku; vítá posílené zaměření na 
podporu občanské společnosti a vybízí 
Komisi, aby tento proces přizpůsobování 
dále urychlila;

pro Turecko zůstávají i nadále na nízké 
úrovni, a je přesvědčen, že tato situace je 
odůvodněna vážnými a setrvalými 
nedostatky v oblasti demokracie, právního 
státu a základních práv panujícími v 
Turecku; zároveň je zásadní udržovat 
kontakty s tureckými občany; vítá posílené 
zaměření na podporu občanské společnosti 
a vybízí Komisi, aby tento proces 
přizpůsobování dále urychlila;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že prostředky vyčleněné 
pro Turecko zůstávají i nadále na nízké 
úrovni, a je přesvědčen, že tato situace je 
odůvodněna vážnými a setrvalými 
nedostatky v oblasti demokracie, právního 
státu a základních práv panujícími v 
Turecku; vítá posílené zaměření na 
podporu občanské společnosti a vybízí 
Komisi, aby tento proces přizpůsobování 
dále urychlila;

3. konstatuje, že s prostředky 
vyčleněnými pro Turecko se nicméně i 
nadále počítá, a je přesvědčen, že tato 
situace je odůvodněna vážnými a 
setrvalými nedostatky v oblasti 
demokracie, právního státu a základních 
práv panujícími v Turecku; trvá na tom, 
aby se definitivně přestalo poskytovat 
Turecku prostředky; žádá definitivní 
ukončení procesu přistupování Turecka k 
Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Michael Gahler

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 4. připomíná význam stabilního 
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rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

evropského sousedství a zdůrazňuje 
zejména potřebu podporovat klíčové země, 
jako je Ukrajina, Moldavsko, Tunisko 
a Gruzie, které všechny dosáhly 
významného pokroku, který by měl být 
uznán a podporován; vyzývá ke zrušení 
navrhovaných rozpočtových škrtů u jižních 
sousedů Unie v rámci evropského nástroje 
sousedství (ENI); opakuje, že příspěvky 
určené k plnění příslibu prostředků pro 
Sýrii z nástroje ENI a ze svěřenského 
fondu EU pro Afriku nesmějí být na úkor 
klíčových priorit nástroje ENI, a vyzývá k 
tomu, aby byly tyto dodatečné závazky v 
plné míře kompenzovány zvýšením 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

4. připomíná, že přínos evropského 
nástroje sousedství (ENI) k plnění příslibu 
prostředků pro Sýrii a platby svěřenského 
fondu EU pro Afriku mají přinést 
odpovědi na migrační výzvu, jíž Unie již 
několik let čelí; vyzývá tudíž k posílení 
transparentnosti a k zavedení lepších 
nástrojů pro vyhodnocování skutečných 
dopadů tohoto financování; vzhledem k 
tomu, že problémy spojené s migrací jsou 
pro evropské země prioritou, poukazuje 
na to, že je především třeba přezkoumat, 
zda jsou tyto prostředky vynakládány 
účelně;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 20
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků; 
vyzývá k navýšení finančních prostředků 
Agentury Organizace spojených národů 
pro pomoc a práci ve prospěch 
palestinských uprchlíků na Blízkém 
východě (UNRWA) v roce 2020 s cílem 
zachovat nepřerušené základní služby pro 
miliony palestinských uprchlíků v souladu 
s globální strategií a prioritami EU 
na Blízkém východě;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Isabel Santos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 

4. v důsledku bouřlivého vývoje v 
regionu, včetně konfliktů v Sýrii a Libyi, 
nárůstu extremismu a související 
uprchlické a migrační vlny, čelí země 
jižního sousedství enormnímu tlaku; 
vyzývá proto ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
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byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků; 
vyzývá rovněž k posílení závazků 
týkajících se Východního partnerství 
s ohledem na nestabilní bezpečnostní 
prostředí na východních hranicích EU 
a přetrvávající bezpečnostní hrozby 
ve východním sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

4. znovu opakuje význam jak 
východního, tak i jižního sousedství Unie; 
vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků; 
zdůrazňuje význam nepřetržité podpory 
a příspěvků pro země Východního 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); opakuje, že příspěvky určené k 
plnění příslibu prostředků pro Sýrii z 
nástroje ENI a ze svěřenského fondu EU 
pro Afriku nesmějí být na úkor klíčových 
priorit nástroje ENI, a vyzývá k tomu, aby 
byly tyto dodatečné závazky v plné míře 
kompenzovány zvýšením prostředků;

4. vyzývá ke zrušení navrhovaných 
rozpočtových škrtů u jižních sousedů Unie 
v rámci evropského nástroje sousedství 
(ENI); zdůrazňuje, že je třeba 
upřednostnit stabilitu východního 
a jižního sousedství EU; opakuje, že 
příspěvky určené k plnění příslibu 
prostředků pro Sýrii z nástroje ENI a ze 
svěřenského fondu EU pro Afriku nesmějí 
být na úkor klíčových priorit nástroje ENI, 
a vyzývá k tomu, aby byly tyto dodatečné 
závazky v plné míře kompenzovány 
zvýšením prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná význam nástrojů 
na podporu demokracie a lidských práv 
v zahraniční politice EU; zdůrazňuje, že je 
třeba posílit podporu činností v oblasti 
předcházení konfliktům a jejich řešení, 
jakož i podporu organizací občanské 
společnosti, které pracují v oblasti 
lidských práv, demokracie a právního 
státu; připomíná význam volebních 
pozorovatelských misí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Dragoş Tudorache

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že je důležité zachovat 
vysokou míru zapojení EU v jejím 
východním sousedství a zároveň zohlednit 
odhodlanost partnerských zemí provádět 
reformy; zdůrazňuje, že v případě 
Moldavska by EU měla vycházet z 
aktuálního politického vývoje a zajistit 
silnou finanční podporu, aby byly 
provedeny nezbytné demokratické, 
hospodářské a sociální reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Isabel Santos
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k posílení podpory 
evropského nástroje pro demokracii 
a lidská práva; opakuje, že rozhodně 
podporuje obránce lidských práv, zejména 
ty z nich, kteří jsou nejvíce ohroženi, což 
je již dlouho ustálená priorita vnější 
politiky EU v oblasti lidských práv; je 
rovněž nutné zvýšit financování volebních 
pozorovatelských misí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba navýšit 
finanční příspěvky do regionálního 
svěřenského fondu EU pro Sýrii 
„Madad“; zdůrazňuje úsilí organizací 
působících v oblasti shromažďování 
důkazů v Sýrii a požaduje, aby byly jako 
základní priorita především zachovány 
důkazy o válečných zločinech a zločinech 
proti lidskosti, kterých se dopustily 
všechny strany konfliktu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá více finančních prostředků z 
evropského nástroje pro demokracii a 
lidská práva, které by byly určeny na 
ochranu ohrožených obránců lidských 
práv, mimo jiné prostřednictvím 
mechanismu EU pro obránce lidských 
práv (ProtectDefenders.eu), a to s 
ohledem na tvrdé zákroky, které se 
rozmáhají v řadě zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá závazky přijaté na třetí 
bruselské konferenci nazvané „Podpora 
budoucnosti Sýrie a okolního regionu“ 
a zdůrazňuje, že kromě přidělených 560 
milionů EUR se EU musí zavázat 
k dlouhodobému a stabilnímu zapojení 
v tomto regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4b. bere na vědomí navýšení 
finančních prostředků přidělených 
kontaktním kancelářím EP a vyzývá 
generálního tajemníka EP, aby vydal 
písemnou zprávu o podrobné činnosti 
kontaktních kanceláří EP a o jejich 
přidané hodnotě v zemích, v nichž již 
delegace EU existují, a to i pokud jde 
o zaměstnance vyslané do těchto 
kontaktních kanceláří;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá k obnovení mandátu 
zvláštního zástupce EU pro jižní 
Středomoří, který povede k zapojení EU 
v tomto regionu a k většímu zviditelnění 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. je znepokojen nízkým procentem 
žen ve středních a vyšších vedoucích 
pozicích v ESVČ (25 %, resp. 13 %); 
vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise (resp. vysokého 
představitele, místopředsedu Komise), aby 
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přijala písemný závazek týkající se účasti 
žen ve vedoucích pozicích, včetně cíle 50% 
podílu žen jako vedoucích delegací 
do roku 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje význam postupného 
vymezení společné obranné politiky EU a 
potřebu podpořit další financování, aby 
bylo zajištěno její provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. upozorňuje na důsledky, které 
bude mít změna klimatu na vnější činnost 
EU; zdůrazňuje, že je třeba reagovat na 
naléhavou situaci v oblasti klimatu 
výrazným navýšením prostředků určených 
na klimatické cíle a diplomacii v oblasti 
klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. vyzývá k posílení podpory EU pro 
životaschopnost dvoustátního řešení, 
Palestinské správy, občanské společnosti 
jak v Izraeli, tak v Palestině a agentury 
UNRWA; se znepokojením bere 
na vědomí nedávná obvinění ze zneužití 
pravomoci v rámci vedení agentury 
UNRWA a očekává, že tyto záležitosti 
budou plně a transparentně vyšetřeny; je i 
nadále znepokojen pokračujícím ničením 
a zabavováním humanitární pomoci 
financované EU na Západním břehu; 
vyjadřuje politování nad nedostatkem 
odhodlání ESVČ a Komise - které 
zdůraznil Evropský účetní dvůr - zajistit 
odškodnění od izraelských orgánů, jak 
požadoval Evropský parlament ve svém 
usnesení ze září 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. domnívá se, že více finančních 
prostředků by mělo být věnováno 
na civilní předcházení konfliktům, 
mediaci a úsilí o usmíření, a to zejména 
v zemích jižního a východního sousedství 
EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje své stanovisko, podle nějž 
je financování správních a provozních 
výdajů Evropské obranné agentury a stálé 
strukturované spolupráce z rozpočtu Unie 
jedinou možností, kterou umožňují 
Smlouvy.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Sergey Lagodinsky
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje své stanovisko, podle nějž 
je financování správních a provozních 
výdajů Evropské obranné agentury a stálé 
strukturované spolupráce z rozpočtu Unie 
jedinou možností, kterou umožňují 
Smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje své stanovisko, podle nějž 
je financování správních a provozních 
výdajů Evropské obranné agentury a stálé 
strukturované spolupráce z rozpočtu Unie 
jedinou možností, kterou umožňují 
Smlouvy.

5. znovu opakuje svůj názor, 
že financování evropských iniciativ 
v oblasti bezpečnosti a obrany by mělo být 
pečlivě koordinováno s členskými státy a s 
NATO, a to komplexním zohledněním 
vyvíjejícího se bezpečnostního scénáře v 
Evropě a stávajících omezení stanovených 
ve Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje své stanovisko, podle nějž 
je financování správních a provozních 
výdajů Evropské obranné agentury a stálé 
strukturované spolupráce z rozpočtu Unie 
jedinou možností, kterou umožňují 
Smlouvy.

5. odmítá financování správních a 
provozních výdajů Evropské obranné 
agentury a stálé strukturované spolupráce z 
rozpočtu Unie; konstatuje, že obrana je 
výlučnou pravomocí členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. důrazně podporuje stanovisko, 
podle nějž by výdaje na podporu SZBP 
měly zahrnovat také námořní bezpečnost 
vzhledem k tomu, že se po moři 
přepravuje 90 % světového obchodu a 
jakákoli překážka představuje přímé i 
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nepřímé bezpečnostní výzvy pro Evropu; 
vyzývá k dalšímu zapojení Evropské unie s 
cílem zajistit volnost plavby na celém 
světě, ochranu hlavních cest světového 
obchodu a zabezpečení finančních zájmů 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. znovu potvrzuje svou důraznou 
podporu Evropského programu rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) s cílem 
podpořit konkurenceschopnost a inovační 
kapacitu obranného průmyslu Unie; 
znovu opakuje, že Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) 
přispívá k relevantnosti evropské obranné 
technologické a průmyslové základny, a to 
až do roku 2021, kdy bude Evropský 
obranný fond plně funkční;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá částku 255 milionů EUR 
určenou na Evropský program rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) 
a připomíná, že Evropský obranný fond 
musí hrát v budoucích rozpočtech, 
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zejména v příštím víceletém finančním 
rámci, důležitou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
a chránit komunitu osob LGBTI+ 
na celém světě; vyzývá k přidělení 
finančních prostředků EU na podporu 
společenství osob LGBTI+ v zemích, kde 
jsou jejich práva ohrožena;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam spolupráce 
v rámci Evropského obranného fondu 
a vyzývá členské státy, aby tyto možnosti 
financování více využívaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje odpovědnost EU za 
podporu ochrany Arktidy; zdůrazňuje, 
že je důležité investovat do soudržnější 
politiky EU pro arktickou oblast;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Charlie Weimers

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. děkuje americkému daňovému 
poplatníkovi za dotování obranných 
rozpočtů členských států EU, které 
požívají ochrany jaderného deštníku 
NATO pod vedením USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Vladimír Bilčík

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k navýšení finančních 
prostředků určených na boj proti 
dezinformačním kampaním, které 
ohrožují demokratické procesy 
v sousedství Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. s cílem získat přesný přehled 
o provádění dohod o přidružení 
a sbližování s acquis EU v přistupujících 
zemích i v přidružených zemích 
Východního partnerství by ESVČ měla 
zavést postup jmenování místních 
zástupců odpovědných za sledování vývoje 
v národních parlamentech; EU tak na 
základě přiměřeně malé investice 
rozpočtových prostředků mohla být 
informována o politicky relevantním 
vývoji v parlamentech těchto zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
vymýtit sexuální násilí a násilí na základě 
pohlaví odstraněním rozsáhlého a 
systematického používání tohoto chování 
jakožto válečné zbraně; vyzývá k využívání 
finančních prostředků EU na podporu 
práva žen na celém světě mít přístup 
k bezpečnému a legálnímu potratu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis
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Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na skutečnost, 
že nepředvídatelné krize vyžadují 
flexibilitu a manévrovací prostor 
v rozpočtu, a proto připomíná, že je třeba 
být připraven a v případě potřeby rychle 
a účinně jednat;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k navýšení finančních 
prostředků na projekty zaměřené 
na podporu uprchlíků z Venezuely, kteří 
uprchli do sousedních zemí, včetně území 
členských států EU v Karibiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. s ohledem na rostoucí ruskou 
agresivitu vůči Gruzii, která zhoršuje 
stávající napětí, podporuje posílenou 
a viditelnější úlohu pozorovatelské mise 
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EU v Gruzii;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Anna Fotyga

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. je přesvědčen, že financování 
agentury UNRWA musí být předmětem 
přezkumu ze strany Evropského účetního 
dvora, a to vzhledem k uniklé interní 
etické zprávě OSN, která poukázala 
na závažné nedostatky řízení a na 
zneužívání pravomocí na nejvyšší úrovni 
agentury UNRWA, a to i ze strany 
generálního komisaře; případné snížení 
by nemělo mít žádný dopad na 
poskytování podpory a služeb potřebným, 
ale mělo by podpořit účinnější využívání 
rozpočtu a umožnit větší mezinárodní 
odpovědnost za poskytování financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
vymýtit sexuální násilí a násilí na základě 
pohlaví díky vyřešení problému 
rozsáhlého a systematického používání 
tohoto chování jakožto válečné zbraně; 
vyzývá k využívání finančních prostředků 



PE641.095v02-00 30/32 AM\1189055CS.docx

CS

EU na podporu obětí násilí páchaného 
na základě pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. bere na vědomí malé navýšení 
finančních prostředků pro evropský 
nástroj pro demokracii a lidská práva 
(EIDHR) a poukazuje mimo jiné 
na důležitou úlohu, kterou je posilování 
volebních pozorovatelských misí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje významnou úlohu 
volebních pozorovatelských misí EU při 
posilování demokratických institucí a 
budování veřejné důvěry ve volební 
procesy, čímž podporuje stabilitu a 
posiluje další cíle zahraniční politiky 
včetně budování míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis
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Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. připomíná, že současný návrh 
rozpočtu vychází z rozpočtu s plným 
příspěvkem Spojeného království po celý 
rok 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. připomíná, že země v jižním 
sousedství čelí obrovskému tlaku 
v důsledku bouřlivého vývoje v této 
oblasti, včetně konfliktů v Sýrii a Libyi, 
nárůstu extremismu a souvisejících 
pohybů uprchlíků a migrantů, a je 
přesvědčen, že větší úsilí a financování 
opatření na budování důvěry by mohly být 
způsobem, jak řešit současné problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. dále připomíná, že vzhledem k čím 
dál tím horší bezpečnostní situaci 
na východních hranicích EU je důležité 
pokračovat v budování důvěry 
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s východními partnery a poskytovat 
dostatečné finanční prostředky 
na podporu stability a budování 
demokracie v tomto regionu, zejména 
pokud jde o Ukrajinu a přetrvávající 
konflikt na východní Ukrajině;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. zdůrazňuje, že ve světě, v němž je 
situace čím dál tím složitější a objevují se i 
nové výzvy, může ESVČ plnit svou úlohu 
a svůj mandát pouze v případě, že je 
dostatečně financována a personálně 
vybavena, a proto vítá návrh ESVČ 
na nová pracovní místa, zejména v oblasti 
strategické komunikace a SBOP;

Or. en


