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7.12.2016 A8-0360/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. je presvedčený o tom, že vzhľadom na 

už aj tak nedostatočne financovaný 

rozpočet EÚ, ďalšie úsilie týkajúce sa 

operácie, administratívne náklady, 

prípravné akcie a pilotné projekty v rámci 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky sú takisto potrebné dodatočné 

finančné prostriedky zo strany členských 

štátov, ako aj snahy o posilnenie synergií; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 

riešenie rozpočtových potrieb v oblasti 

čoraz väčších bezpečnostných výziev 

využili súčasné preskúmanie/revíziu 

viacročného finančného rámca (VFR); 

vyzýva členské štáty, aby zvýšili výdavky 

na obranu a tak splnili ciele NATO 

týkajúce sa kapacít, podľa ktorých sa 

vyžadujú výdavky na obranu na úrovni 

minimálne dvoch percent HDP; 
zdôrazňuje, že lepšia koordinácia 

a obmedzenie prekrývajúcich sa činností 

EÚ a členských štátov by umožnili úspory 

a presun prostriedkov; 

19. je presvedčený o tom, že vzhľadom na 

už aj tak nedostatočne financovaný 

rozpočet EÚ a ďalšie úsilie týkajúce sa 

operácií a administratívnych nákladov 

v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky sú takisto potrebné dodatočné 

finančné prostriedky zo strany členských 

štátov, ako aj snahy o posilnenie synergií; 

vyzýva členské štáty, aby využili túto 

príležitosť na riešenie rozpočtových 

potrieb v oblasti čoraz väčších 

bezpečnostných výziev; zdôrazňuje, že 

lepšia koordinácia a obmedzenie 

prekrývajúcich sa činností členských štátov 

by umožnili úspory a presun prostriedkov 

vo výške približne 25 – 100 miliárd EUR 

v súlade s akčným plánom Európskej 

komisie v oblasti obrany; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 – zarážka 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

• vytvorenia trvalého civilno-vojenského 

veliteľstva na politickej strategickej 

úrovni, s rovnako dôležitým útvarom 
pre plánovanie a vedenie vojenských 

operácií (MPCC) a útvarom pre 

plánovanie a vedenie civilných operácií 

(CPCC), čo by skvalitnilo strategické 

a operačné plánovanie počas celého 

plánovacieho cyklu, posilnilo civilno-

vojenskú spoluprácu a zlepšilo 

schopnosť EÚ pohotovo reagovať na 

krízy; 

• vytvorenia trvalého vojenského 

veliteľstva, ktoré by fungovalo ako 

dôležitý útvar pre plánovanie a vedenie 

vojenských operácií (MPCC) na 

rovnakej úrovni ako útvar pre 

plánovanie a vedenie civilných operácií 

(CPCC), čo by skvalitnilo strategické 

a operačné plánovanie počas celého 

plánovacieho cyklu, posilnilo civilno-

vojenskú spoluprácu a zlepšilo 

schopnosť EÚ pohotovo reagovať na 

krízy; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia, ESVČ, EDA a členské štáty ešte 

v plnej miere nesplnili komplexné úlohy 

vyplývajúce zo zasadnutí Rady pre 

zahraničné veci z novembra 2013 

a Európskej rady z rokov 2013 a 2015; 

vyzýva VP/PK a komisárku pre vnútorný 

trh, priemysel, podnikanie a MSP, aby 

skôr, než navrhnú nové úlohy, predložili 

Parlamentu posúdenie plnenia 

predchádzajúcich rozhodnutí; vyzýva na 

urýchlenie prebiehajúcej práce na 

európskom obrannom akčnom pláne 

a úsilia, ktoré Komisia vyvíja s cieľom 

maximalizovať obrannú spoluprácu, a to aj 

prostredníctvom stimulov v politických 

oblastiach, ako je politika vnútorného 

trhu, verejného obstarávania, výskumu, 

dopravy, kozmického priestoru, 

kybernetiky, energetiky a priemyslu; berie 

na vedomie návrh francúzskeho 

prezidenta na zriadenie európskeho fondu 

pre bezpečnosť a obranu a podporuje 

rozvoj nových a inovatívnych finančných 
a investičných projektov, a to aj 

prostredníctvom Európskej investičnej 

banky a verejno-súkromných partnerstiev; 

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia, ESVČ, EDA a členské štáty ešte 

v plnej miere nesplnili komplexné úlohy 

vyplývajúce zo zasadnutí Rady pre 

zahraničné veci z novembra 2013 

a Európskej rady z rokov 2013 a 2015; 

vyzýva VP/PK a komisárku pre vnútorný 

trh, priemysel, podnikanie a MSP, aby 

skôr, než navrhnú nové úlohy, predložili 

Parlamentu posúdenie plnenia 

predchádzajúcich rozhodnutí; nabáda 

na urýchlenie prebiehajúcej práce 

na európskom obrannom akčnom pláne 

a úsilia, ktoré Komisia vyvíja s cieľom 

maximalizovať obrannú spoluprácu, a to 

pomocou dobrých návrhov predložených 

30. novembra 2016 o spôsobe dosiahnutia 
európskeho trhu s obrannými 

zariadeniami prostredníctvom 

účinnejšieho vykonávania dvoch 

obranných smerníc a ich presadzovania; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. berie na vedomie, že vzhľadom na to, 

že členské štáty majú ťažkosti so 

zachovaním širokého spektra plne 

operačných obranných spôsobilostí, je 

potrebné zaistiť väčšiu koordináciu a lepšie 

objasniť možnosti rozhodovania o tom, 

ktoré spôsobilosti treba zachovať, aby sa 

členské štáty mohli špecializovať na určité 

spôsobilosti; zdôrazňuje praktické 

a finančné prínosy ďalšej integrácie 

európskych obranných spôsobilostí a berie 

na vedomie rôzne, takto zamerané 

prebiehajúce iniciatívy, ktoré by sa mali 

stať súčasťou širšieho rámca s cieľom 

vytvoriť inteligentný plán; podporuje 

návrhy na tzv. európsky semester obrany 

a vyzýva VP/PK, aby predložila konkrétne 

návrhy na tento účel; domnieva sa, že 

interoperabilita má kľúčový význam, ak 

majú byť ozbrojené sily členských štátov 

väčšmi kompatibilné a integrované; nabáda 

členské štáty, aby hľadali ďalšie spôsoby 

spoločného nákupu, zachovávania 

a udržiavania síl a materiálov; 

24. berie na vedomie, že vzhľadom na to, 

že členské štáty majú ťažkosti 

so zachovaním širokého spektra plne 

operačných obranných spôsobilostí, je 

potrebné zaistiť väčšiu koordináciu a lepšie 

objasniť možnosti rozhodovania o tom, 

ktoré spôsobilosti treba zachovať, aby sa 

členské štáty mohli špecializovať na určité 

spôsobilosti; zdôrazňuje praktické 

a finančné prínosy ďalšej integrácie 

európskych obranných spôsobilostí a berie 

na vedomie niektoré takto zamerané 

iniciatívy, ktoré by sa mali stať súčasťou 

širšieho rámca s cieľom vytvoriť 

inteligentný plán; podporuje návrhy na tzv. 

európsky semester obrany a vyzýva 

VP/PK, aby predložila konkrétne návrhy 

na tento účel; domnieva sa, že 

interoperabilita má kľúčový význam, ak 

majú byť ozbrojené sily členských štátov 

väčšmi kompatibilné a integrované; nabáda 

členské štáty, aby hľadali ďalšie spôsoby 

spoločného nákupu, zachovávania 

a udržiavania síl a materiálov; pripomína, 

že v roku 2011 predložilo 28 náčelníkov 

generálnych štábov 300 návrhov možných 

projektov združovania a spoločného 

využívania spôsobilostí a že odvtedy bol 

na politickej úrovni schválený len veľmi 

obmedzený počet, a to 19 iniciatív; 

naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
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bez ďalšieho odkladu výrazne zvýšili počet 

dohovorov o združovaní a spoločnom 

využívaní spôsobilostí; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. oceňuje úlohu Európskej obrannej 

agentúry pri podpore a koordinácii rozvoja 

spôsobilostí a vyzýva na jej posilnenie, 

konkrétne zvýšením jej rozpočtu; 

zdôrazňuje, že personálne a prevádzkové 

náklady agentúry by sa mali financovať 

z rozpočtu Únie; vyzýva VP/PK a členské 

štáty, aby preskúmali organizáciu, postupy 

a minulé aktivity EDA; 

25. oceňuje úlohu Európskej obrannej 

agentúry pri podpore a koordinácii rozvoja 

spôsobilostí a vyzýva na jej posilnenie; 

vyzýva VP/PK a členské štáty, aby 

preskúmali organizáciu, postupy a minulé 

aktivity EDA; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. berie na vedomie akčný plán Komisie 

v oblasti obrany predložený 30. novembra 

2016; podporuje analýzu Komisie 

týkajúcu sa súčasnej situácie v európskom 

obrannom priemysle, ktorý trpí 

fragmentáciou, nedostatočnou 

priemyselnou spoluprácou a neefektívnym 

využívaním verejných finančných 

prostriedkov; upozorňuje aj na vyhlásenie 

Komisie, že trend znižovania rozpočtov 

na obranu zhoršujú nedostatky v spôsobe, 

akým sa tieto rozpočty využívajú, a že 

roztrieštenosť európskych trhov vedie 

k zbytočnému zdvojeniu spôsobilostí, 

organizácií a výdavkov; vyjadruje hlboké 

poľutovanie nad skutočnosťou, že 

väčšina obranných výdavkov sa vynakladá 

prostredníctvom vnútroštátneho verejného 

obstarávania, zatiaľ čo podiel 

obstarávania vybavenia v rámci 

spolupráce predstavuje iba 22 % 

z celkového obstarávania vybavenia; je 

šokovaný skutočnosťou, že dnes existuje 

menej programov spolupráce ako pred 20 

rokmi; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. víta návrh predsedu Junckera vytvoriť 

európsky obranný fond na oživenie 

výskumu a inovácií; víta prebiehajúce 

práce na prípravách zameraných na 

výskum v oblasti obrany, na ktoré by mal 

v budúcom viacročnom finančnom rámci 

nadviazať rozsiahly európsky program 

výskumu v oblasti obrany financovaný 

z prostriedkov EÚ vrátane ďalších 

finančných zdrojov, ktoré poskytnú 

členské štáty; 

27. dôrazne odmieta návrhy predložené 

Komisiou v kontexte európskeho 

obranného fondu; je presvedčený, že 

vzhľadom na už existujúci nedostatok 

finančných prostriedkov v rozpočte EÚ 

a výrazne neefektívne štruktúry národnej 

obrany by sa žiadne civilné prostriedky 

EÚ nemali použiť na vojenský výskum; 

rozhodne odmieta myšlienku 

prezentovanú ako tzv. „potenciál 

spôsobilosti“, t. j. že vnútroštátne 

kapitálové príspevky v rámci Paktu 

stability a rastu by sa považovali 

za „jednorazové“, pretože to podnieti 

a zvýši verejný dlh a potenciálne oslabí 

euro; odmieta aj koncepcie predložené 

Komisiou, pokiaľ ide o zneužívanie bánk 

a fondov EIB, EŠIF a EFRR, 

a spochybňuje zákonnosť týchto návrhov 

a príslušnú hospodársku logiku v období 

veľmi nízkych úrokových sadzieb 

na úvery; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  27a. pripomína, že USA a EÚ nemajú 

rovnakú úroveň ambícií v oblasti 

bezpečnosti a obrany, ako sa uvádza 

v globálnej stratégii EÚ a v realizačnom 

pláne SBOP, a že porovnanie absolútnej 

úrovne ročných výdavkov na obranu, ako 

to uvádza Komisia vo svojom akčnom 

pláne v oblasti obrany, je samo osebe 

zavádzajúce; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. pripomína, že v rámci globálnej 

stratégie EÚ sa požadujú investície do 

predchádzania konfliktom, v skutočnosti 

však Komisia aj Rada navrhujú v rozpočte 

jediného nástroja EÚ pre oblasť 

predchádzania konfliktom (nástroj na 

podporu stability a mieru) na rok 2017 

rozsiahle škrty; zdôrazňuje, že je potrebné 

zintenzívniť úsilie v oblasti predchádzania 

konfliktom, mediácie a zmierovania, a to 

z dôvodu početných bezpečnostných výziev 

v európskom susedstve aj inde; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. víta spoločné vyhlásenie o spolupráci 

medzi NATO a EÚ, ktoré bolo prijaté 

počas samitu vo Varšave; plne podporuje 

prehĺbenie spolupráce medzi NATO a EÚ 

v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

migrácie, strategickej komunikácie 

a reakcie na hybridné hrozby; vyzýva 

VP/PK, aby predložila konkrétne návrhy 

na opatrenia v nadväznosti na spoločné 

vyhlásenie z Varšavy do konca roku 2016; 

je presvedčený, že NATO má zásadný 

význam pre kolektívnu bezpečnosť Európy 

a trvá na potrebe zachovať vlastné 

spôsobilosti EÚ v oblasti reakcie; 

pripomína, že silnejšie NATO a silnejšia 

EÚ sa navzájom posilňujú a dopĺňajú; víta 

záväzok globálnej stratégie EÚ vo vzťahu 

k NATO ako základný kameň kolektívnej 

bezpečnosti Európy; zdôrazňuje, že EÚ by 

mala čo najlepšie využívať dostupné zdroje 

v oblasti bezpečnosti a obrany 

a predchádzať možnému zdvojeniu; okrem 

toho sa domnieva, že EÚ a jej členské štáty 

musia užšie spolupracovať s NATO na 

zabezpečení toho, aby sa iniciatíva 

v oblasti inteligentnej obrany tejto aliancie 

a iniciatíva EÚ v oblasti združovania 

a spoločného využívania dopĺňali 

a vzájomne posilňovali; 

30. berie na vedomie spoločné vyhlásenie 

o spolupráci medzi NATO a EÚ, ktoré 

bolo prijaté počas samitu vo Varšave; plne 

podporuje prehĺbenie spolupráce medzi 

NATO a EÚ v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, migrácie, strategickej 

komunikácie a reakcie na hybridné hrozby; 

vyzýva VP/PK, aby predložila konkrétne 

návrhy na opatrenia v nadväznosti na 

spoločné vyhlásenie z Varšavy do konca 

roku 2016; je presvedčený, že NATO má 

zásadný význam pre kolektívnu 

bezpečnosť Európy a trvá na potrebe 

zachovať vlastné spôsobilosti EÚ v oblasti 

reakcie; pripomína, že silnejšie NATO 

a silnejšia EÚ sa navzájom posilňujú 

a dopĺňajú; víta záväzok globálnej stratégie 

EÚ vo vzťahu k NATO ako základný 

kameň kolektívnej bezpečnosti Európy; 

zdôrazňuje, že EÚ by mala čo najlepšie 

využívať dostupné zdroje v oblasti 

bezpečnosti a obrany a predchádzať 

možnému zdvojeniu; okrem toho sa 

domnieva, že EÚ a jej členské štáty musia 

užšie spolupracovať s NATO na 

zabezpečení toho, aby sa iniciatíva 

v oblasti inteligentnej obrany tejto aliancie 

a iniciatíva EÚ v oblasti združovania 

a spoločného využívania dopĺňali 

a vzájomne posilňovali; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. uznáva úlohu Turecka ako dôležitého 

partnera pri riešení sýrskeho konfliktu, 

v boji proti IS/Dá’iš v Sýrii a Iraku 

a migračnej kríze; dôrazne odsudzuje 

pokus o vojenský prevrat proti 

demokraticky zvolenej vláde Turecka; 

nabáda tureckú vládu, aby chránila ústavný 

poriadok, pričom zdôrazňuje význam 

dodržiavania ľudských práv, zásad 

právneho štátu, slobody prejavu 

a nezávislosti súdnictva a médií po štátnom 

prevrate, v súlade s jej záväzkami ako 

člena Rady Európy; zdôrazňuje, že 

Turecko by malo úzko spolupracovať 

s Radou Európy s cieľom zaistiť 

dodržiavanie zásad právneho štátu pri 

všetkých postupoch; je znepokojený 

represívnou povahou a mierou čistiek, 

ktoré sa začali po pokuse o prevrat, čím sú 

vážne ohrozované základné slobody 

a ľudské práva v Turecku; vyjadruje 

mimoriadne znepokojenie v súvislosti 

s narastajúcim počtom prípadov 

nadmerného používania sily políciou 

a zlého zaobchádzania so zadržanými 

osobami, pretrvávajúcou beztrestnosťou za 

porušovanie ľudských práv a narúšaním 

nezávislosti súdnictva; 

47. uznáva významnú úlohu Turecka pri 

riešení sýrskeho konfliktu, v boji proti 

IS/Dá’iš v Sýrii a Iraku a v migračnej 

kríze; domnieva sa však, že dohoda medzi 

EÚ a Tureckom v oblasti migrácie je 

chybou, ktorá by sa mala napraviť, 

a namiesto toho vyzýva členské štáty, aby 

prevzali svoju zodpovednosť za riadenia 

prílevu utečencov; dôrazne odsudzuje 

pokus o vojenský prevrat proti 

demokraticky zvolenej vláde Turecka; 

nabáda tureckú vládu, aby chránila ústavný 

poriadok, pričom zdôrazňuje význam 

dodržiavania ľudských práv, zásad 

právneho štátu, slobody prejavu 

a nezávislosti súdnictva a médií po štátnom 

prevrate, v súlade s jej záväzkami ako 

člena Rady Európy; zdôrazňuje, že 

Turecko by malo úzko spolupracovať 

s Radou Európy s cieľom zaistiť 

dodržiavanie zásad právneho štátu pri 

všetkých postupoch; je znepokojený 

represívnou povahou a mierou čistiek 

a kolektívneho prenasledovania, ktoré sa 

začali po pokuse o prevrat, čím sú vážne 

ohrozované základné slobody a ľudské 

práva v Turecku; vyjadruje mimoriadne 

znepokojenie v súvislosti s narastajúcim 

počtom prípadov nadmerného používania 

sily políciou a zlého zaobchádzania 

so zadržanými osobami, pretrvávajúcou 
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beztrestnosťou za porušovanie ľudských 

práv a narúšaním nezávislosti súdnictva; 

požaduje preto medzinárodné vyšetrovanie 

tohto júlového pokusu o prevrat; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. zdôrazňuje dôležitú úlohu kultúry vo 

vonkajšej politike EÚ pri presadzovaní 

dialógu a v otázke vzájomného 

porozumenia a učenia; zdôrazňuje, že 

cielené kultúrne a vzdelávacie politiky 

môžu podporiť kľúčové ciele zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky EÚ a prispieť 

k posilneniu demokracie, právneho štátu 

a ochrany ľudských práv; pripomína úlohu 

medzikultúrneho a medzináboženského 

dialógu v boji proti extrémizmu, 

radikalizácii a marginalizácii; vyzýva 

Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu 

činnosť, aby zohľadňovali kultúrnu 

diplomaciu a medzikultúrny dialóg vo 

všetkých nástrojoch vonkajších vzťahov 

EÚ, ako aj v rozvojovej agende EÚ; 

vyzýva ESVČ a delegácie EÚ na celom 

svete, aby v každom zastúpení EÚ v tretích 

partnerských krajinách vymenovali 

kultúrneho atašé; ďalej zdôrazňuje kľúčovú 

úlohu vzdelávania v posilňovaní 

občianstva a medzikultúrnych zručností, 

ako aj v zabezpečovaní lepších 

ekonomických vyhliadok a zlepšovaní 

zdravia; podporuje súčasné úsilie Komisie 

o posilnenie úlohy spolupráce v oblasti 

vedy a výskumu ako nástroja jemnej sily 

v európskych vonkajších vzťahoch; 

zdôrazňuje, nakoľko môže vedecká 

výmena prispieť k budovaniu koalícií 

65. zdôrazňuje dôležitú úlohu kultúry 

vo vonkajšej politike EÚ nielen 

pri presadzovaní dialógu a v otázke 

vzájomného porozumenia a učenia, ale aj 

pri vytváraní dlhodobých politických 

vzťahov a spriaznenosti; zdôrazňuje, že 

cielené kultúrne a vzdelávacie politiky 

môžu podporiť kľúčové ciele zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky EÚ a prispieť 

k deeskalácii a posilneniu demokracie, 

právneho štátu a ochrany ľudských práv; 

pripomína úlohu medzikultúrneho 

a medzináboženského dialógu v boji proti 

extrémizmu, radikalizácii a marginalizácii; 

vyzýva Komisiu a Európsku službu 

pre vonkajšiu činnosť, aby zohľadňovali 

kultúrnu diplomaciu a medzikultúrny 

dialóg vo všetkých nástrojoch vonkajších 

vzťahov EÚ, ako aj v rozvojovej agende 

EÚ; vyzýva ESVČ a delegácie EÚ 

na celom svete, aby v každom zastúpení 

EÚ v tretích partnerských krajinách 

vymenovali kultúrneho atašé; ďalej 

zdôrazňuje kľúčovú úlohu vzdelávania 

v posilňovaní občianstva 

a medzikultúrnych zručností, ako aj 

v zabezpečovaní lepších ekonomických 

vyhliadok a zlepšovaní zdravia; podporuje 

súčasné úsilie Komisie o posilnenie úlohy 

spolupráce v oblasti vedy a výskumu, ako 

aj mládežnícke výmeny ako nástroje 
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a riešeniu konfliktov, najmä vo vzťahoch 

so susednými krajinami EÚ; 

jemnej sily v európskych vonkajších 

vzťahoch; zdôrazňuje, ako môže vedecká 

výmena prispieť k budovaniu koalícií, 

užším vzťahom a riešeniu konfliktov, 

najmä vo vzťahoch so susednými krajinami 

EÚ; vyzýva na výrazné zvýšenie počtu 

programov Erasmus+ nielen 

na univerzitách, ale už na úrovni 

stredných škôl; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  65a. domnieva sa, že na to, aby mohli 

občania EÚ rozvíjať víziu spoločnej 

zahraničnej politiky a aby tretie krajiny 

vnímali EÚ ako celok, potrebuje EÚ 

skutočne európsku spravodajskú stanicu; 

domnieva sa, že Euronews bol začiatkom 

takéhoto projektu, keďže poskytuje 

rovnaké obrazy a komentáre v 13 

jazykoch EÚ a susedstva (systém 

multiplexu), ale bol finančne 

a administratívne zanedbávaný a stráca 

svoje publikum; vyjadruje vážne 

znepokojenie nad nedávnym vývojom, 

najmä pokiaľ ide o zatvorenie 

ukrajinských a tureckých služieb 

a obmedzenie arabského a perzského 

oddielu na digitálnu verziu, ako aj o plány 

na opustenie jedinečného systému 

multiplexu v prospech samostatných 

programov v jednotlivých jazykoch; 

vyzýva Radu, Komisiu a ESVČ, aby 

urýchlene začali podrobnú reflexiu 

o budúcej európskej spravodajskej stanici 

a o tom, do akej miery by členské štáty EÚ 

považovali za vhodné investovať do toho, 

aby EÚ mala vlastnú nezávislú televíznu 

stanicu, ktorá by mohla konkurovať 

kanálom, ako sú CNN, BBC, Russia 

Today, NHK alebo CCTV; 

Or. en 


