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16.11.2016 A8-0317/11 

Pozměňovací návrh  11 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. se znepokojením poukazuje na to, že 

Evropa se stává cílem teroristických útoků 
radikálních islamistických organizací i 

jednotlivců v dosud nevídaném měřítku a 

důsledkem toho se evropský způsob života 

ocitá pod tlakem; zdůrazňuje, že kvůli 

tomu se bezpečí jednotlivce stalo nejvyšší 

prioritou a oslabilo se tradiční rozdělení 

vnější a vnitřní bezpečnosti; 

4. se znepokojením poukazuje na 

teroristické útoky radikálních 

islamistických organizací i jednotlivců;  

zdůrazňuje, že kvůli tomu se bezpečí 

jednotlivce stalo nejvyšší prioritou a do 

jisté míry se oslabilo tradiční rozdělení 

vnější a vnitřní bezpečnosti; 

Or. en 



 

AM\1109907CS.docx  PE593.663v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

16.11.2016 A8-0317/12 

Pozměňovací návrh  12 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. je pevně přesvědčen, že je proto 

nezbytné důkladné a zásadní přezkoumání 

SBOP, které Evropské unii a jejím 

členským státům umožní rozhodujícím 

způsobem přispívat k bezpečnosti Unie, k 

řešení mezinárodních krizí a k prosazování 

strategické autonomie EU; připomíná, že 

žádná země nemůže současným 

bezpečnostním výzvám čelit sama; 

10. je pevně přesvědčen, že je proto 

nezbytné účinnější přezkoumání SBOP, 

které Evropské unii a jejím členským 

státům umožní rozhodujícím způsobem 

přispívat k bezpečnosti Unie a k řešení 

mezinárodních krizí; připomíná, že žádná 

země nemůže současným bezpečnostním 

výzvám čelit sama; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Pozměňovací návrh  13 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10a. vyzývá místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku 

a členské státy, aby maximálně využila 

možností, které v oblasti společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 

nabízí Lisabonská smlouva; vyjadřuje 

politování nad tím, že navzdory mnohým 

hrozbám pro bezpečnost, mír a stabilitu 

členské státy dosud provedly jen některá 

ustanovení Lisabonské smlouvy týkající se 

SBOP;  dále vyjadřuje politování nad tím, 

že také předchozí rozhodnutí nebyla 

provedena v dostatečné míře a měla jen 

omezený operativní účinek; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku, aby zajistila větší účinnost, 

transparentnost, operativnost a prevenci 

tím, že začne provádět všechna ta 

rozhodnutí, jež byla v této oblasti přijata 

od roku 2010; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Pozměňovací návrh  14 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10b. zdůrazňuje, že cílem SBOP je plnit 

cíle Lisabonské smlouvy v souladu s 

článkem 21 SEU; odmítá myšlenku 

použití opatření SZBP a SBOP na území 

EU nebo na námořních hranicích a 

připomíná, že čl. 42 odst. 1 SEU stanoví, 

že Unie může použít mise a operace mimo 

území Unie k udržení míru, předcházení 

konfliktům a posílení mezinárodní 

bezpečnosti v souladu se zásadami Charty 

Organizace spojených národů; dále 

připomíná, že čl. 43 odst. 1 SEU uvádí 

rozsáhlý výčet možného použití 

vojenských operací EU mimo území Unie, 

a naléhavě žádá místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku a členské 

státy, aby dodržovaly ustanovení 

Lisabonské smlouvy, pokud jde o možné 

použití operací SBOP; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Pozměňovací návrh  15 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že ustanovení stálé 

strukturované spolupráce (čl. 42 odst. 6 

SEU) umožní vybudovat vlastní obranu či 

stálou strukturu pro vlastní obranu, která 

může posílit operace v oblasti řešení krizí; 

12. zdůrazňuje, že ustanovení stálé 

strukturované spolupráce (čl. 42 odst. 6 

SEU) umožní vybudovat stálou strukturu, 

která může posílit operace v oblasti řešení 

krizí; 

Or. en 



 

AM\1109907CS.docx  PE593.663v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

16.11.2016 A8-0317/16 

Pozměňovací návrh  16 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 

Evropa už nemá své bezpečnostní 

prostředí plně pod kontrolou a nemůže 

vybírat čas a místo pro své jednání, měla 

by mít EU možnost pomocí misí a operací 

SBOP i jiných vhodných nástrojů zakročit 

v rámci celé oblasti zvládání krizí včetně 

předcházení krizím a řešení krizí, aby 

pojala všechny fáze cyklu konfliktů, plně 

se zapojila do udržování bezpečnosti 

v Evropě a zajistila běžnou úroveň bezpečí 

a ochranu svobody, bezpečí a 

spravedlnosti na celém území; vybízí 

Evropskou radu, aby začala pracovat na 

tom, aby společná bezpečnostní a obranná 

politika vedla ke společné obraně ve 

smyslu ustanovení čl. 42 odst. 2 SEU; je 

toho názoru, že prvořadým cílem SBOP 

musí tudíž být posílení obranyschopnosti 

EU; 

13. zdůrazňuje, že EU by měla mít 

možnost pomocí misí a operací SBOP i 

jiných vhodných nástrojů zakročit v rámci 

celé oblasti zvládání krizí včetně 

předcházení krizím a řešení krizí, aby 

pojala všechny fáze cyklu konfliktů;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Pozměňovací návrh  17 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vítá plán budoucího rozvoje SBOP, jejž 

představí vysoká představitelka, 

místopředsedkyně Komise a který bude 

obsahovat konkrétní harmonogram a 

jednotlivé kroky; domnívá se, že tento plán 

by měl doplňovat akční plán evropské 

obrany; podtrhuje potřebu posílit 

vojenskou složku SBOP; vyjadřuje 

důraznou podporu myšlence, že členské 

státy by své investice do bezpečnosti a 

obrany koordinovaly a že by zvýšily 

finanční podporu výzkumu v oblasti 

obrany na úrovni EU; 

14. vítá plán budoucího rozvoje SBOP, jejž 

představí vysoká představitelka, 

místopředsedkyně Komise a který bude 

obsahovat konkrétní harmonogram a 

jednotlivé kroky; domnívá se, že tento plán 

by měl doplňovat akční plán evropské 

obrany; podtrhuje potřebu posílit 

vojenskou složku SBOP; vyjadřuje 

důraznou podporu myšlence, že členské 

státy by své investice do bezpečnosti a 

obrany koordinovaly; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Pozměňovací návrh  18 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje také, že SBOP by se měla 

opírat o silný princip kolektivní obrany, 

účinné financování a že by měla být 

prováděna v plné koordinaci s 

mezinárodními institucemi působícími v 

oblasti bezpečnosti a obrany a plně se 

vzájemně doplňovat s činností NATO; 

domnívá se, že EU by měla členské státy 

podněcovat k plnění minimálního 

kapacitního cíle Severoatlantické aliance, 

která žádá, aby minimální výše výdajů na 

obranu činila 2 % HDP, jak bylo znovu 

zdůrazněno na summitech ve Walesu a 

ve Varšavě; 

15. zdůrazňuje také, že SBOP by se měla 

opírat o účinné financování a měla by být 

prováděna v plné koordinaci s 

mezinárodními institucemi působícími v 

oblasti bezpečnosti a obrany a plně se 

vzájemně doplňovat s činností NATO;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Pozměňovací návrh  19 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. podtrhuje důležitost vybudování 

trvalého ústředí EU pro civilní a vojenské 

mise a operace SBOP, odkud by 

integrovaný operační tým zajišťoval celý 

plánovací cyklus od vytvoření počáteční 

politické koncepce až po vypracování 

podrobných plánů; zdůrazňuje, že by se 

nejednalo o replikaci struktur NATO, 

nýbrž naopak o nezbytné institucionální 

opatření za účelem posílení plánování 

misí a operací SBOP a rozdělení kapacit; 

23. vítá myšlenku přeměny stávajících ad 

hoc struktur na ne příliš početný stálý 

útvar plánování a vedení vojenských 

operací, jenž by byl obdobou útvaru 

schopnosti civilního plánování a 

provádění (CPCC), který již na úrovni EU 

působí; naléhavě žádá místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku a členské 

státy, aby neslučovaly civilní a vojenské 

útvary plánování a provádění, jelikož 

vojenské a civilní mise SBOP mají velmi 

rozdílné struktury, personální zajištění i 

cíle; připomíná, že převážná většina 

civilních misí SBOP se zaměřuje na 

poskytování odborné přípravy, pomoci a 

poradenství v oblasti právního státu, je 

financována z rozpočtu EU a má jen málo 

společného s mezivládní strukturou 

vojenských operací SBOP zaměřených na 

boj proti pirátům či pašerákům nebo na 

vojenský výcvik v třetích zemích; naléhavě 

žádá místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku a Komisi, aby zachovaly 

distinktivní charakter civilní SBOP a 

zabránily sloučení civilních a vojenských 

útvarů v rámci integrované struktury 

civilně-vojenského strategického 

plánování; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Pozměňovací návrh  20 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. poukazuje na úroveň politických 

ambicí v oblasti integrovaného přístupu ke 

konfliktům a krizím, stanovenou globální 

strategií EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku, které vyžadují zapojení Unie ve 

všech fázích konfliktu – prevenci, řešení a 

stabilizaci – a požadují, aby se Unie 

vyvarovala předčasného ukončení těchto 

činností; domnívá se, že EU by měla 

jednotně podpořit členské státy, které jsou 

členy koalice bojující proti samozvanému 

Islámskému státu, a ustanovit za tímto 

účelem operaci SBOP v Iráku zaměřenou 

na výcvik; 

26. poukazuje na úroveň politických 

ambicí v oblasti integrovaného přístupu ke 

konfliktům a krizím, stanovenou globální 

strategií EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku, které vyžadují zapojení Unie ve 

všech fázích konfliktu – prevenci, řešení a 

stabilizaci – a požadují, aby se Unie 

vyvarovala předčasného ukončení těchto 

činností;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Pozměňovací návrh  21 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26a. připomíná, že globální strategie EU 

vyžaduje investice do předcházení 

konfliktům, ale že jak Komise, tak Rada 

ve skutečnosti navrhly v rozpočtu na rok 

2017 rozsáhlé škrty v oblasti jediného 

nástroje EU na předcházení konfliktům 

(nástroj přispívající ke stabilitě a míru); 

zdůrazňuje, že je třeba vynakládat 

mnohem větší úsilí v oblasti předcházení 

konfliktům, zprostředkování míru a 

usmíření, neboť v bezprostředním i 

vzdálenějším sousedství Evropy existuje 

mnoho bezpečnostních problémů; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Pozměňovací návrh  22 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. zdůrazňuje, že veškerá rozhodnutí 

Rady o nadcházejících misích a operacích 

by měla upřednostňovat zapojení do 

konfliktů, které se přímo týkají 

bezpečnosti EU nebo bezpečnosti partnerů 

a regionů, v nichž EU zastává úlohu 

zajišťovatele bezpečnosti; domnívá se, že 

rozhodnutí zapojit se do konfliktu by mělo 

být založeno na společné analýze a 

porozumění strategického prostředí a na 

sdílených strategických zájmech 

členských států, přičemž by měly být 

zohledňovány operace ostatních spojenců a 

organizací, jako jsou OSN a NATO; 

domnívá se, že mise SBOP zaměřené na 

budování kapacit musí být koordinovány s 

činností Komise v oblasti reformy 

bezpečnostního sektoru a v oblasti 

právního státu; 

28. domnívá se, že rozhodnutí zapojit se do 

konfliktu by mělo být založeno na společné 

analýze a porozumění strategického 

prostředí, přičemž by měly být 

zohledňovány operace ostatních spojenců a 

organizací, jako jsou OSN a NATO; 

domnívá se, že mise SBOP zaměřené na 

budování kapacit musí být koordinovány s 

činností Komise v oblasti reformy 

bezpečnostního sektoru a v oblasti 

právního státu; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Pozměňovací návrh  23 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vítá návrh Komise na změnu nařízení 

(EU) č. 230/2014 (kterým se zřizuje 

nástroj přispívající ke stabilitě a míru), 

která by měla zvýšit účast Unie na 

vyzbrojování vojenských subjektů v 

partnerských zemích, které přispívá k 

jejich obranyschopnosti, čímž se snižuje 

riziko, že se tyto země opět stanou obětí 

konfliktu a výchozím bodem agresí vůči 

EU; zdůrazňuje, že k účasti 

na vyzbrojování by mělo docházet 

ve výjimečných situacích, jak je popsáno 

v článku 3a výše uvedeného návrhu 

na změnu nařízení (EU) č. 230/2014, aby 

se přispívalo k udržitelnému rozvoji, 

řádné správě věcí veřejných a právnímu 

státu; v této souvislosti vybízí ESVČ a 

Komisi, aby urychlily provádění iniciativy 

na budování kapacit na podporu 

bezpečnosti a rozvoje (CBSD) zaměřené 

na zlepšení účinnosti a udržitelnosti misí 

SBOP; 

29. odmítá legislativní návrh Komise ze 

dne 5. července 2016 týkající se budování 

kapacit pro vojenské subjekty 

prostřednictvím nástroje přispívajícího ke 

stabilitě a míru (IcSP); sdílí v této věci 

názor právních služeb Komise, Rady a 

Parlamentu; důrazně doporučuje, aby byl 

vybrán nástroj, jako je mechanismus 

ATHENA, který by neoslabil ani 

nezpochybnil právní systém EU, její 

rozpočtové právo a příslušná rozhodnutí 

Soudního dvora; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Pozměňovací návrh  24 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je třeba určit i další 

finanční nástroje na podporu posílení 

budování kapacit partnerských zemí v 

oblasti bezpečnosti a obrany; vyzývá 

ESVČ a Komisi, aby zajistily plný soulad a 

koordinaci, aby bylo možné v daném místě 

dosahovat co nejlepších výsledků a 

nedocházelo k překrývání uvedených 

nástrojů; 

30. zdůrazňuje, že je třeba určit i další 

nástroje na podporu posílení budování 

kapacit partnerských zemí v oblasti 

bezpečnosti a obrany; vyzývá ESVČ, aby 

zajistila plný soulad a koordinaci, aby bylo 

možné v daném místě dosahovat co 

nejlepších výsledků a nedocházelo k 

překrývání uvedených nástrojů; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Pozměňovací návrh  25 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. s ohledem na to konstatuje, že 

petersberské úkoly by měly být 

přezkoumány a bojové skupiny by se měly 

díky zvýšené modularitě a lépe 

fungujícímu financování co nejdříve stát 

nasazeníschopným vojenským 

prostředkem; poukazuje na to, že 

nekonstruktivní postoj členských států i 

nadále představuje politickou a operativní 

překážku bránící nasazení bojových 

skupin; naléhavě vyzývá Radu, aby zřídila 

fond pro zahájení operací (podle čl. 41 

odst. 3 SEU) za účelem naléhavého 

financování počátečních fází vojenských 

operací; 

31. konstatuje, že bojové skupiny by se 

měly díky zvýšené modularitě a lépe 

fungujícímu financování co nejdříve stát 

nasazeníschopným vojenským 

prostředkem; poukazuje na to, že 

nekonstruktivní postoj členských států i 

nadále představuje politickou a operativní 

překážku bránící nasazení bojových 

skupin; naléhavě vyzývá Radu, aby zřídila 

fond pro zahájení operací (podle čl. 41 

odst. 3 SEU) za účelem naléhavého 

financování počátečních fází vojenských 

operací; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Pozměňovací návrh  26 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. připomíná, že NATO a EU sdílí stejné 

strategické zájmy a čelí stejným hrozbám z 

východu a z jihu; upozorňuje na význam 

doložky o vzájemné obraně, čl. 42 odst. 7, 

pro členské státy EU bez ohledu na to, 

jestli jsou nebo nejsou členy NATO; 

konstatuje, že EU by měla být schopna 

zajistit členským státům EU, které nejsou 

členy NATO, rovnocennou ochranu za 

použití svých vlastních prostředků; 

poukazuje na cíl globální strategie EU 

zahraniční a bezpečnostní politiky 

dosáhnout přiměřené úrovně strategické 

autonomie EU a zdůrazňuje, že EU a 

NATO musejí dbát na doplňkovost 

prostředků; domnívá se, že „strategická 

autonomie“ EU by měla zlepšit kapacitu 

Evropy pro zlepšování vnitřní i vnější 

bezpečnosti a posílit partnerství s NATO a 

transatlantické vztahy; 

33. připomíná, že NATO a EU čelí 

hrozbám z východu a z jihu; zdůrazňuje, že 

EU a NATO musejí dbát na doplňkovost 

prostředků; domnívá se, že EU by měla 

posílit svou kapacitu pro zlepšování vnější 

bezpečnosti a posílit partnerství s NATO a 

transatlantické vztahy; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Pozměňovací návrh  27 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. domnívá se, že základem pro těsnou a 

účinnou spolupráci EU a NATO je 

doplňkovost a slučitelnost jejich misí a 

tedy i inventářů jejich prostředků; 

zdůrazňuje, že vztahy mezi oběma 

organizacemi by i nadále měly být 

založeny na spolupráci, nikoli na 

soutěžení; domnívá se, že EU by měla 

členské státy podněcovat k plnění 

minimálního kapacitního cíle 

Severoatlantické aliance, která žádá, aby 

minimální výše výdajů na obranu činila 2 

% HDP; 

34. domnívá se, že základem pro těsnou a 

účinnou spolupráci EU a NATO je 

doplňkovost a slučitelnost jejich misí a 

tedy i inventářů jejich prostředků; 

zdůrazňuje, že vztahy mezi oběma 

organizacemi by i nadále měly být 

založeny na spolupráci, nikoli na 

soutěžení;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Pozměňovací návrh  28 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. zdůrazňuje, že NATO je nejlépe 

vybaveno pro odrazování a obranu a je 

připraveno uplatnit princip kolektivní 

obrany (článek V Washingtonské smlouvy) 

v případě napadení jednoho ze svých členů, 

zatímco SBOP se v současnosti zaměřuje 

na udržení míru, předcházení konfliktům a 

posílení mezinárodní bezpečnosti (článek 

42 SEU) a EU má další prostředky, které 

jí umožňují řešit problémy s vnitřní 

bezpečností členských států včetně 

podvratné činnosti, na které se článek V 

nevztahuje; v této souvislosti opětovně 

připomíná „doložku solidarity“ v článku 

222 SFEU, jejímž účelem je zajistit 

ochranu demokratických institucí a 

civilního obyvatelstva před případným 

teroristickým útokem; 

35. zdůrazňuje, že NATO je nejlépe 

vybaveno pro odrazování a obranu a je 

připraveno uplatnit princip kolektivní 

obrany (článek V Washingtonské smlouvy) 

v případě napadení jednoho ze svých členů, 

zatímco SBOP se zaměřuje na udržení 

míru, předcházení konfliktům a posílení 

mezinárodní bezpečnosti (článek 42 SEU); 

v této souvislosti opětovně připomíná 

„doložku solidarity“ v článku 222 SFEU, 

jejímž účelem je zajistit ochranu 

demokratických institucí a civilního 

obyvatelstva před případným teroristickým 

útokem; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Pozměňovací návrh  29 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. domnívá se, že rozvoj silného 

obranného průmyslu by posílil strategickou 

autonomii a technologickou nezávislost 

EU; je přesvědčen, že zlepšování statusu 

EU jako zajišťovatele bezpečnosti v 

sousedství Evropy vyžaduje adekvátní, 

dostatečné kapacity a konkurenceschopný, 

efektivní a transparentní obranný průmysl, 

který zajistí udržitelný dodavatelský 

řetězec; upozorňuje, že evropský obranný 

sektor je rozdrobený a duplicitní, což je 

třeba postupně napravit pomocí pobídek a 

odměn pro všechny národní složky a 
zohledněním dlouhodobější perspektivy 

integrovaného trhu v oblasti obrany; 

38. domnívá se, že rozvoj obranného 

průmyslu by posílil strategickou autonomii 

a technologickou nezávislost EU; je 

přesvědčen, že EU potřebuje adekvátní, 

dostatečné kapacity a efektivní a 

transparentní obranný průmysl, který zajistí 

udržitelný dodavatelský řetězec; 

upozorňuje, že evropský obranný sektor je 

rozdrobený a duplicitní, což je třeba 

postupně napravit zohledněním 

dlouhodobější perspektivy integrovaného 

trhu v oblasti obrany; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Pozměňovací návrh  30 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. konstatuje, že všechny členské státy 

mají potíže s udržením rozsáhlých 

obranných kapacit v plném provozu, 

většinou v důsledku finančních omezení; 

vyzývá proto k větší koordinaci a 

promyšlenějšímu rozhodování o tom, které 

kapacity si zachovají, tak aby se členské 

státy mohly specializovat jen na některé z 

nich; 

41. konstatuje, že všechny členské státy 

mají potíže s udržením rozsáhlých kapacit 

v plném provozu; vyzývá proto k větší 

koordinaci a promyšlenějšímu rozhodování 

o tom, které kapacity si zachovají, tak aby 

se členské státy mohly specializovat jen na 

některé z nich; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Pozměňovací návrh  31 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. připomíná, že pokud jde o výdaje na 

obranu a vývoz zbraní, zaujímá 28 

členských států EU v celosvětovém 

žebříčku stále druhé místo; domnívá se, že 

roční výdaje všech členských států na 

obranu, které činí přibližně 200 miliard 

EUR, představují mimořádně vysokou 

částku čerpanou z peněz daňových 

poplatníků; rovněž připomíná, že mnoho 

nedávných studií ukázalo, že hlavní 

překážkou bránící vzniku skutečného 

evropského trhu v oblasti obrany a rozvoji 

vysoce kvalitních kapacit je velmi 

neefektivní využívání rozpočtu na obranu 

v celé řadě z 28 členských států; 

zdůrazňuje, že je nezbytné provést zásadní 

restrukturalizaci vztahů mezi 

vnitrostátními správami obrany a 

obranným průmyslem a zavést přísná 

kritéria kvality výstupu u projektů 

veřejných zakázek, spolehlivá a přísná 

kritéria pro transparentnost, účinnost a 

boj proti korupci a dodržování pravidel 

vnitřního trhu; zdůrazňuje, že proces 

budování trhu EU v oblasti obrany musí 

být doprovázen posilováním mnohem 

přísnějšího režimu pro vývoz zbraní na 

úrovni EU; je přesvědčen, že současný 

důraz na vyšší rozpočty na obranu povede 

pouze k dalšímu plýtvání penězi daňových 

poplatníků, aniž by došlo k podstatnému 
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posílení ozbrojených složek; 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Pozměňovací návrh  32 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. připomíná, že silná evropská 

technologická a průmyslová základna 

obrany, jejíž součástí jsou i zařízení pro 

malé a střední podniky, je zásadní oporou 

SBOP a předpokladem pro společný trh a 

EU umožní vybudovat strategickou 

autonomii; 

43. připomíná, že silná evropská 

technologická a průmyslová základna 

obrany, jejíž součástí jsou i zařízení pro 

malé a střední podniky, je zásadní oporou 

SBOP a předpokladem pro společný trh; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Pozměňovací návrh  33 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44a. vyslovuje politování nad zhoršováním 

bezpečnostního prostředí a šířením 

ozbrojených konfliktů, nad regionální 

nestabilitou, vnitřními represemi, 

porušováním humanitárního práva a 

lidských práv; naléhavě vyzývá členské 

státy, aby zásadně změnily svou politiku 

vývozu zbraní a důsledně uplatňovaly 

všech osm kritérií vyplývajících ze 

společného postoje 2008/944/SZBP k 

vývozu zbraní a z příslušných ustanovení 

celosvětové Smlouvy o obchodu se 

zbraněmi; domnívá se, že členské státy 

mají právní povinnost okamžitě zastavit 

vývoz do destinací, v nichž skutečně hrozí, 

že zbraně by mohly být použity k 

závažnému porušování lidských práv nebo 

humanitárního práva, k provádění 

vnitřních represí či podněcování 

regionální nestability nebo k ohrožování 

bezpečnosti členských států či 

celosvětového míru a stability; 

Or. en 



 

AM\1109907CS.docx  PE593.663v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

16.11.2016 A8-0317/34 

Pozměňovací návrh  34 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. je znepokojen trvale nízkou úrovní 

financování výzkumu v oblasti obrany v 

členských státech, která ohrožuje 

průmyslovou a technologickou základnu, a 

ve svém důsledku i strategickou autonomii 

Evropy; vyzývá členské státy, aby svým 

armádám dodávaly vybavení vyráběné 

evropskými podniky působícími v oblasti 

obranného průmyslu a neupřednostňovaly 

jejich průmyslové konkurenty; 

45. je znepokojen trvale nízkou úrovní 

financování výzkumu v oblasti obrany v 

členských státech, která ohrožuje 

průmyslovou a technologickou základnu; 

vyzývá členské státy, aby svým armádám 

dodávaly předně vybavení vyráběné 

evropskými podniky působícími v oblasti 

obranného průmyslu; 

Or. en 



 

AM\1109907CS.docx  PE593.663v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

16.11.2016 A8-0317/35 

Pozměňovací návrh  35 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. je přesvědčen, že posilování úlohy 

Evropské obranné agentury (EDA) při 

koordinaci programů, projektů a aktivit 

založených na schopnostech by přispělo k 

efektivitě SBOP; domnívá se, že EDA by 

měla být při plnění svých cílů plně 

podporována, a to zejména 

při plnění nadcházejících priorit a úloh 

souvisejících s evropským akčním 

obranným plánem (EDAP) a s evropským 

programem pro výzkum v oblasti obrany 

(EDRP); vyzývá proto členské státy, aby 

přezkoumaly organizační strukturu, 

postupy a činnosti agentury, a otevřely tak 

širší možnosti spolupráce a integrace; 

vyzývá členské státy, aby agentuře EDA 

vydaly pokyny pro koordinaci přezkumu 

plánu rozvoje schopností (CDP) v souladu 

s globální strategií EU pro zahraniční a 

bezpečnostní politiku a příslušnou 

odvětvovou strategií; 

46. je přesvědčen, že posilování úlohy 

Evropské obranné agentury (EDA) při 

koordinaci programů, projektů a aktivit 

založených na schopnostech by přispělo k 

efektivitě SBOP; domnívá se, že EDA by 

měla být při plnění svých cílů plně 

podporována, a to zejména 

při plnění nadcházejících priorit a úloh 

souvisejících s evropským akčním 

obranným plánem (EDAP); vyzývá proto 

členské státy, aby přezkoumaly organizační 

strukturu, postupy a činnosti agentury, a 

otevřely tak širší možnosti spolupráce a 

integrace; vyzývá členské státy, aby 

agentuře EDA vydaly pokyny pro 

koordinaci přezkumu plánu rozvoje 

schopností (CDP) v souladu s globální 

strategií EU pro zahraniční a bezpečnostní 

politiku a příslušnou odvětvovou strategií; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Pozměňovací návrh  36 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. zdůrazňuje, že kybernetická bezpečnost 

je ze své podstaty oblastí politiky, ve které 

má zcela zásadní význam spolupráce a 

integrace, a to nejen mezi členskými státy 

EU, klíčovými partnery a NATO, ale i 

mezi různými aktéry v rámci společnosti, 

neboť se nejedná o výlučnou odpovědnost 

armády; žádá jasnější pokyny, které 

stanoví, jakým způsobem a za jakých 

okolností se mají obranné i úderné 

kapacity používat; připomíná, že Evropský 

parlament opakovaně žádal o důkladný 

přezkum nařízení o vývozu zboží dvojího 

užití, aby se softwarové a jiné systémy 

použitelné proti digitální infrastruktuře EU 

a umožňující porušování lidských práv 

nedostaly do špatných rukou; vyzývá EU, 

aby na mezinárodních fórech – a to nejen 

na fórech pro řízení internetu – hájila 

zásadu, že základní infrastruktura internetu 

by měla být neutrální zónou, do které vlády 

sledující své vnitrostátní zájmy nejsou 

oprávněny zasahovat; 

47. zdůrazňuje, že kybernetická bezpečnost 

je ze své podstaty oblastí politiky, ve které 

má zcela zásadní význam spolupráce a 

integrace, a to nejen mezi členskými státy 

EU, klíčovými partnery a NATO, ale i 

mezi různými aktéry v rámci společnosti, 

neboť se nejedná o výlučnou odpovědnost 

armády; žádá jasnější pokyny, které 

stanoví, jakým způsobem a za jakých 

okolností se mají kapacity EU používat; 

připomíná, že Evropský parlament 

opakovaně žádal o důkladný přezkum 

nařízení o vývozu zboží dvojího užití, aby 

se softwarové a jiné systémy použitelné 

proti digitální infrastruktuře EU a 

umožňující porušování lidských práv 

nedostaly do špatných rukou; vyzývá EU, 

aby na mezinárodních fórech – a to nejen 

na fórech pro řízení internetu – hájila 

zásadu, že základní infrastruktura internetu 

by měla být neutrální zónou, do které vlády 

sledující své vnitrostátní zájmy nejsou 

oprávněny zasahovat; 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Pozměňovací návrh  37 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. podporuje iniciativy Komise z oblasti 

obrany, např. obranný akční plán a politiku 

obranného průmyslu, k jejichž realizaci by 

se mělo přikročit poté, co bude představena 

bílá kniha EU pro oblast bezpečnosti a 

obrany; podporuje další zapojení Komise 

do oblasti obrany pomocí rozsáhlého a 

správně zaměřeného výzkumu, plánování 

a provádění; vítá přípravnou akci pro 

výzkum v oblasti SBOP a žádá přiměřené 

financování pro zbývající část současného 

víceletého finančního rámce; podporuje 

vývoj výzkumného programu v oblasti 

obrany EU v příštím víceletém finančním 

rámci (2021–2027); 

48. podporuje iniciativy Komise z oblasti 

obrany, např. obranný akční plán a politiku 

obranného průmyslu, k jejichž realizaci by 

se mělo přikročit poté, co bude představena 

bílá kniha EU pro oblast bezpečnosti a 

obrany; podporuje další zapojení Komise 

do oblasti obrany pomocí plánování a 

provádění;  
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16.11.2016 A8-0317/38 

Pozměňovací návrh  38 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2016/2067(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. vyzývá k reformě evropského práva, 

která evropským odvětvím obranného 

průmyslu umožní využívat týchž forem 

státní podpory, jichž mohou využívat 

americké podniky; 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 


