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6.12.2017 A8-0350/1 

Pozměňovací návrh  1 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0350/2017 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že rozvoj silného 

obranného průmyslu posiluje 

technologickou nezávislost EU; žádá, aby 

byly vytvořeny průmyslové a technické 

zdroje potřebné ke zvýšení kybernetické 

bezpečnosti, mj. podporou jednotného trhu 

s produkty kybernetické bezpečnosti; 

vyzývá k zajištění toho, aby měly orgány 

EU k dispozici mnohem větší finanční a 

lidské zdroje, aby se zvýšila kapacita EU v 

oblasti kybernetické bezpečnosti a 

kybernetické obrany; zdůrazňuje nutnost 

učinit kybernetickou obranu průřezovým 

tématem vnější činnosti a společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky 

a potřebu zlepšit schopnost odhalovat 

kybernetickou kriminalitu;  

42. domnívá se, že rozvoj účinného 

obranného průmyslu posiluje 

technologickou nezávislost EU; žádá, aby 

byly vytvořeny průmyslové a technické 

zdroje potřebné ke zvýšení kybernetické 

bezpečnosti, mj. podporou jednotného trhu 

s produkty kybernetické bezpečnosti 

a souvisejících přísných pravidel pro 

kontrolu vývozu; vyzývá k zajištění toho, 

aby měly orgány EU k dispozici finanční 

a lidské zdroje, aby se zvýšila kybernetická 

bezpečnost EU a odolnost vůči 

kybernetickým útokům; zdůrazňuje 

nutnost učinit kybernetickou obranu 

průřezovým tématem vnější činnosti 

a společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky a potřebu zlepšit schopnost 

odhalovat kybernetickou kriminalitu; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Pozměňovací návrh  2 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0350/2017 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že Evropa by měla více 

posílit spolupráci v oblasti společné obrany 

v zájmu ochrany svých společných hodnot 

a zásad a strategické nezávislosti; 

zdůrazňuje význam propojení mezi vnější 

a vnitřní bezpečností, účinnějšího 

využívání zdrojů a kontroly rizik 

v okrajových oblastech Evropy; připomíná, 

že vazba mezi rozvojem a bezpečností je 

klíčovou zásadou, která je základem 

přístupu Unie k vnějším krizím a 

konfliktům; vyzývá členské státy, aby 

využily plného potenciálu Lisabonské 

smlouvy s ohledem na společnou 

bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP), 

a v tomto ohledu vítá prováděcí plán 

v oblasti bezpečnosti a obrany; vybízí k 

přezkumu přístupu EU k civilním misím 

SBOP, aby se zajistilo, že budou řádně 

navrženy, prováděny a podporovány; 

domnívá se, že by měly být plně využity 

schopnosti Evropské obranné agentury 

(EDA), stálá strukturovaná spolupráce 

(PESCO) a bojové skupiny EU; naléhavě 

vyzývá členské státy, aby k tomuto účelu 

poskytly další finanční prostředky; 

45. domnívá se, že Evropa by měla více 

posílit spolupráci v oblasti společné obrany 

v zájmu ochrany svých společných hodnot 

a zásad; zdůrazňuje význam propojení 

mezi vnější a vnitřní bezpečností, 

účinnějšího využívání zdrojů a kontroly 

rizik v okrajových oblastech Evropy; 

připomíná, že vazba mezi rozvojem 

a bezpečností je klíčovou zásadou, která je 

základem přístupu Unie k vnějším krizím 

a konfliktům; vyzývá členské státy, aby 

využily plného potenciálu Lisabonské 

smlouvy s ohledem na společnou 

bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) 

a v tomto ohledu bere na vědomí prováděcí 

plán v oblasti bezpečnosti a obrany; vybízí 

k přezkumu přístupu EU k civilním misím 

SBOP, aby se zajistilo, že budou řádně 

navrženy, prováděny a podporovány; 

domnívá se, že by měla být plně využita 

stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) 

a bojové skupiny EU; naléhavě vyzývá 

členské státy, aby k tomuto účelu poskytly 

další finanční prostředky z vnitrostátních 

rozpočtů na obranu; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Pozměňovací návrh  3 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0350/2017 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. domnívá se, že Evropská unie a její 

členské státy musí rozvíjet účinné 

zahraniční a bezpečnostní politiky a musí 

spolupracovat s NATO a dalšími 

mezinárodními partnery, Organizací 

spojených národů, nevládními 

organizacemi, obhájci lidských práv a 

dalšími subjekty v oblasti společných 

zájmů a s cílem prosazovat mír, prosperitu 

a stabilitu na celém světě; zdůrazňuje 

význam zvyšování povědomí a politického 

odhodlání naléhavě provádět ambiciózní, 

účinnou a strukturovanou společnou 

bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP); 

naléhavě vyzývá Radu, Komisi a členské 

státy, aby řešily problémy EU v oblasti 

komunikace tím, že zvýší kontrolu a 

viditelnost vnější činnosti EU; vyzývá 

členské státy a orgány EU, aby se zabývaly 

obranou v souladu s globální strategií EU a 

plány Komise na zlepšení výzkumu 

v oblasti obrany a rozvoje kapacit EU;  

46. domnívá se, že Evropská unie a její 

členské státy musí rozvíjet účinné 

zahraniční a bezpečnostní politiky a musí 

spolupracovat s NATO a dalšími 

mezinárodními partnery, Organizací 

spojených národů, nevládními 

organizacemi, obhájci lidských práv 

a dalšími subjekty v oblasti společných 

zájmů a s cílem prosazovat mír, prosperitu 

a stabilitu na celém světě; zdůrazňuje 

význam zvyšování povědomí a politického 

odhodlání naléhavě provádět ambiciózní, 

účinnou a strukturovanou společnou 

bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP); 

naléhavě vyzývá Radu, Komisi a členské 

státy, aby řešily problémy EU v oblasti 

komunikace tím, že zvýší kontrolu 

a viditelnost vnější činnosti EU; vyzývá 

členské státy a orgány EU, aby se zabývaly 

obranou v souladu s globální strategií EU 

a plány Komise na zlepšení výzkumu 

v oblasti obrany a rozvoje kapacit EU 

pomocí sdružování příslušných 

vnitrostátních rozpočtů vysoce efektivním 

způsobem v duchu spolupráce;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Pozměňovací návrh  4 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0350/2017 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. vyzývá Komisi, aby ve svém návrhu 

příštího víceletého finančního rámce 

(VFR) plně reflektovala narůstající 

bezpečnostní hrozby; domnívá se, že 

velikost i flexibilita rozpočtu SZBP musí 

odpovídat očekáváním občanů EU, pokud 

jde o úlohu EU jako subjektu zajišťujícího 

bezpečnost; trvá na tom, že politika a 

nástroje EU v oblasti bezpečnosti potřebují 

globální vizi, včetně účelné spolupráce 

s navrhovaným Evropským obranným 

fondem; vyzývá členské státy, aby u 

výdajů na obranu usilovaly o dosažení cíle 

2 % HDP a aby 20 % svého obranného 

rozpočtu vynakládaly na vybavení, které 

Evropská obranná agentura označila 

za nezbytné; připomíná navíc, že všechny 

nové politické strategie musejí být 

podporovány z nových zdrojů 

financování; konstatuje, že různé členské 

státy mají potíže s udržováním velmi 

širokého spektra plně funkčních obranných 

kapacit, především kvůli finančním 

omezením; vyzývá proto k užší spolupráci 

a koordinaci, pokud jde o to, které kapacity 

je třeba zachovat, aby se členské státy 

mohly specializovat na určité kapacity a 

účinněji využívat své zdroje; domnívá se, 

že pokud mají být síly členských států 

kompatibilnější a integrovanější, je 

interoperabilita klíčová; připomíná, že v 

47. domnívá se, že velikost i flexibilita 

rozpočtu SZBP musí odpovídat 

očekáváním občanů EU, pokud jde o úlohu 

EU jako subjektu zajišťujícího bezpečnost; 

trvá na tom, že politika a nástroje EU 

v oblasti bezpečnosti potřebují globální 

vizi, včetně účelné spolupráce 

s navrhovaným Evropským obranným 

fondem pomocí sdružování příslušných 

vnitrostátních rozpočtů; vyzývá členské 

státy, aby u výdajů na obranu usilovaly 

o dosažení cíle vynakládání 20 % svého 

obranného rozpočtu na vybavení, které 

Evropská obranná agentura označila 

za nezbytné; připomíná navíc, že všechny 

nové politické strategie musejí být 

podporovány z vnitrostátních obranných 

rozpočtů; konstatuje, že různé členské státy 

mají potíže s udržováním velmi širokého 

spektra plně funkčních obranných kapacit, 

především kvůli finančním omezením; 

vyzývá proto k mnohem účinnější 

spolupráci a koordinaci, pokud jde o to, 

které kapacity je třeba zachovat, aby se 

členské státy mohly specializovat na určité 

kapacity a účinněji využívat své zdroje; 

domnívá se, že pokud mají být síly 

členských států kompatibilnější 

a integrovanější, je interoperabilita klíčová; 

připomíná, že v roce 2016 tvořily 

prostředky na SZBP 3,6% prostředků 
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roce 2016 tvořily prostředky na SZBP 

3,6 % prostředků na závazky v okruhu 4 a 

0,2 % celkového rozpočtu EU; s 

politováním konstatuje, že objem, 

nedostatečné čerpání a systematické 

převádění prostředků z kapitoly SZBP 

ukazuje na to, že EU dlouhodobě postrádá 

ambici vystupovat jako globální hráč; 

na závazky v okruhu 4 a 0,2 % celkového 

rozpočtu EU; s politováním konstatuje, že 

objem, nedostatečné čerpání a systematické 

převádění prostředků z kapitoly SZBP 

ukazuje na to, že EU dlouhodobě postrádá 

ambici vystupovat jako globální hráč; 

Or. en 

 

 


