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6.12.2017 A8-0351/5 

Pozměňovací návrh  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá viditelný pokrok při formování 

odhodlanějšího postoje, pokud jde o 

evropskou obranu, jehož bylo dosaženo od 

přijetí globální strategie zahraniční a 

bezpečnostní politiky EU v červnu 2016; 

vítá zejména zřízení Evropského 

obranného fondu (EOF), návrh rozšíření 

přípravného opatření týkajícího se 

výzkumu v oblasti obrany a legislativní 

návrh programu rozvoje evropského 

obranného průmyslu; vyzývá členské státy, 

aby do budoucna zvýšily své finanční 

příspěvky do rozpočtu EU a umožnily tak 

pokrýt všechny náklady, které EU v 

souvislosti s EOF vzniknou; 

13. odmítá odhodlanější postoj, pokud 

jde o evropskou obranu; odmítá zejména 

zřízení Evropského obranného fondu 

(EOF), návrh rozšíření přípravného 

opatření týkajícího se výzkumu v oblasti 

obrany a legislativní návrh programu 

rozvoje evropského obranného průmyslu; v 

této souvislosti připomíná, že čl. 41 odst. 2 

SEU zakazuje, aby byly provozní náklady 

vyplývající z operací s vojenskými nebo 

obrannými důsledky hrazeny z rozpočtu 

Unie; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/6 

Pozměňovací návrh  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. podtrhuje fakt, že Komise a 

rostoucí počet členských států se zavázaly 

zahájit evropskou obrannou unii (EOU) a 

že tento krok se setkává s výraznou 

podporou evropských občanů; 

zdůrazňuje, že tento závazek je v souladu s 

požadavkem občanů EU a Parlamentu, 

vzneseným zejména v četných výzvách, 

které Parlament vyjádřil ve svých 

dřívějších usneseních; poukazuje na vyšší 

účinnost, odstranění duplicit a snížení 

nákladů, které s sebou silnější evropská 

integrace v oblasti obrany přinese; 

podtrhuje nicméně, že vybudování 

skutečné evropské obranné unie vyžaduje 

trvalou politickou vůli a odhodlanost; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby se 

zavázaly ke společné a autonomní 

evropské obraně a usilovaly o to, aby 

jejich vnitrostátní rozpočty na obranu 

představovaly do deseti let alespoň 2 % 

jejich HDP; 

vypouští se 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. vítá nově vyjádřenou politickou 

vůli ke zefektivnění SBOP; podporuje 

všechny snahy o využití všech možností, 

které nabízí Lisabonská smlouva, založené 

na budování fungující spolupráce, která 

bude vytvářet operativně využitelné 

schopnosti umožňující plnění úkolů 

stanovených v čl. 43 odst. 1 SEU, čehož by 

mělo být dosaženo: 

vypouští se 

 urychleným zřízením fondu pro 

financování počátečních fází v souladu se 

Smlouvou, který umožní rychlé zahájení 

operací; 

 

b) zahájením stálé strukturované 

spolupráce (PESCO) v těch oblastech 

vojenské činnosti, které jsou nezbytné z 

hlediska provádění úkolů SBOP, jako 

jsou trvale sdílené vojenské jednotky; 

 

c) reformou mechanismu pro správu 

financování společných nákladů operací 

Evropské unie v souvislosti s vojenstvím 

nebo obranou (Athena) s cílem 

operacionalizovat solidaritu mezi těmi 

členskými státy, které mohou k určité 

operaci SBOP přispívat pouze finančně, a 

těmi, které k ní mohou přispívat pouze 
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vojensky; 

 zajištěním toho, aby sdružování a sdílení 

schopností přestalo být výjimkou a stalo se 

pravidlem, a přikročením k provedení 

většiny z 300 návrhů, které předložilo 28 

ministrů obrany v roce 2011, 

 

 sdílením vnitrostátních zdrojů v oblasti 

výzkumu, rozvoje, zadávání veřejných 

zakázek, údržby a výcviku, 

 

f) koordinací vnitrostátního obranného 

plánování (koordinovaný každoroční 

přezkum v oblasti obrany – Coordinated 

Annual Review on Defence, CARD), jak 

je to v současnosti plánováno, 

 

g) zavedením společných pravidel pro 

certifikaci vojenského materiálu a 

společnou politiku v oblasti zabezpečení 

dodávek; 

 

 ze strany Komise pak prosazováním 

pravidel vnitřního trhu v souladu se 

směrnicí o zadávání zakázek v oblasti 

obrany v případě vnitrostátních projektů 

zadávání zakázek v oblasti obrany; 

 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/8 

Pozměňovací návrh  8 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. ostře odmítá vytvoření a realizaci 

stálé strukturované spolupráce, která de 

facto znamená vytvoření evropské 

obranné unie a další militarizaci Unie; 

upozorňuje na to, že touto stálou 

strukturovanou spoluprací se zruší 

pravidlo jednomyslnosti v Radě při 

příjímání rozhodnutí v oblasti SZBP a 

SBOP; 

Or. en 



 

AM\1141459CS.docx  PE614.283v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.12.2017 A8-0351/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. staví se proti myšlence vytvořit 

generální ředitelství pro obranu; rovněž 

odmítá další militarizaci Evropské unie a 

jejích politik; zdůrazňuje, že EU by měla 

zachovávat mír a stabilitu, prosazovat a 

chránit základní a lidská práva 

prostřednictvím mírové, civilní zahraniční 

politiky a soustředit se na řešení konfliktů 

diplomatickou a mírovou cestou, mimo 

jiné pomocí mediačních iniciativ; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/10 

Pozměňovací návrh  10 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. odmítá financování misí a 

vojenských operací SZBP, zejména z 

rozpočtu EU; připomíná, že podle čl. 41 

odst. 2 SEU nelze výdaje na akce 

související s vojenstvím a obranou hradit z 

rozpočtu Unie; odmítá mechanismus 

Athena a navržené zvýšení nákladů, které 

z něj mohou být hrazeny, jako je 

rozmístění bojových skupin EU, neboť 

tento krok by zvýšil automatickou 

finanční účast každého členského státu na 

všech vojenských misích EU; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/11 

Pozměňovací návrh  11 

Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2017/2123(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. vítá návrh Komise na přezkum 

nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru 

(IcSP) s cílem podpořit opatření prováděná 

v rámci iniciativy budování kapacit na 

podporu bezpečnosti a rozvoje (CBSD), 

která EU umožní financovat budování 

kapacit a odolnosti partnerských zemí a 

napomáhat posilování jejich schopností; 

vybízí ESVČ a Komisi, aby iniciativu 

CBSD co nejrychleji realizovaly, zlepšily 

účinnost a udržitelnost misí SBOP a 

zajistily pružnější a integrovanější přístup 

EU využívající součinnosti mezi civilní a 

vojenskou sférou;  

70. ostře odmítá návrh Komise na 

přezkum nástroje přispívajícího ke stabilitě 

a míru (IcSP) s cílem podpořit opatření 

prováděná v rámci iniciativy budování 

kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje 

(CBSD), která EU umožní financovat 

výcvik a výzbroj vojenských subjektů v 

partnerských zemích; domnívá se, že by se 

tím otevřely dveře zneužívání rozvojové 

pomoci, což by bylo v rozporu s článkem 

208 SFEU, jehož cílem je vymýcení 

chudoby;  

Or. en 

 

 


