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5.12.2018 A8-0375/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže členské štáty sa rozhodli 

postupne vytvoriť spoločnú obrannú 

politiku, ktorá by mohla viesť v súlade 

s ustanoveniami článku 42 ZEÚ 

k spoločnej obrane, čím sa upevní 

európska identita a nezávislosť v záujme 

posilnenia mieru, bezpečnosti a pokroku 

v Európe a vo svete,  

A. keďže členské štáty ešte nerozhodli 

postupne vytvoriť spoločnú obrannú 

politiku, ktorá by mohla viesť v súlade 

s ustanoveniami článku 42 Zmluvy o EÚ 

k spoločnej obrane, čo si vyžaduje 

jednomyseľné rozhodnutie Európskej 

rady a ratifikáciu tohto rozhodnutia v 

súlade s príslušnými vnútroštátnymi 

ústavnými požiadavkami členských štátov; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že tieto výzvy sú príliš 

rozsiahle na to, aby im ktorákoľvek krajina 

sama úspešne čelila; zdôrazňuje, že je 

nevyhnutné, aby EÚ reagovala na tieto 

výzvy rýchlo, konzistentne, účinne, 

jednotne a v spolupráci so spojencami, 

partnermi a inými medzinárodnými 

organizáciami; konštatuje, že spoločná 

bezpečnostná a obranná politika (SBOP) je 

užitočným nástrojom na riešenie mnohých 

z týchto výziev, mala by sa však používať 

efektívnejšie a koherentne s inými 

vonkajšími a vnútornými nástrojmi, aby 

EÚ mohla rozhodne prispievať k zvládaniu 

medzinárodných kríz a k uplatňovaniu 

svojej strategickej autonómie; poukazuje 

na to, že inštitúcie SBOP a mnohé jej 

nástroje sú k dispozícii, a naliehavo žiada 

členské štáty, aby ich neodkladne 

využívali; 

2. zdôrazňuje, že tieto výzvy sú príliš 

rozsiahle na to, aby im ktorákoľvek krajina 

sama úspešne čelila; zdôrazňuje, že je 

nevyhnutné, aby EÚ reagovala na tieto 

výzvy rýchlo, konzistentne, účinne, 

jednotne a v spolupráci so spojencami, s 

partnermi a inými medzinárodnými 

organizáciami; konštatuje, že spoločná 

bezpečnostná a obranná politika (SBOP) je 

jedným z užitočných nástrojov na riešenie 

mnohých z týchto výziev, mala by sa však 

používať efektívnejšie a koherentne s 

inými vonkajšími a vnútornými nástrojmi, 

aby EÚ mohla rozhodne prispievať k 

zvládaniu medzinárodných kríz; poukazuje 

na to, že inštitúcie SBOP a mnohé jej 

nástroje sú k dispozícii, a naliehavo žiada 

členské štáty, aby ich neodkladne 

využívali; zdôrazňuje, že prvá reakcia 

Únie na súčasné výzvy by mala mať 

preventívny, civilný a diplomatický 

charakter a že vojenská zložka SBOP by 

sa mala využívať len ako posledná 

možnosť; 

Or. en 



 

AM\1171277SK.docx  PE631.558v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.12.2018 A8-0375/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 

o dosiahnutie cieľa výdavkov na obranu 

na úrovni 2 % HDP a aby vynakladali 20 

% svojich rozpočtov určených na obranu 

na vybavenie, ktoré Európska obranná 

agentúra (EDA) označila za potrebné, 

vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja;

  

14. vyzýva členské štáty, aby 

vynakladali 20 % svojich rozpočtov 

určených na výskum a vývoj v oblasti 

obrany spoločne, ako sa už dohodli v roku 

2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta vytvorenie osobitnej hlavy 

venovanej obrane v návrhu viacročného 

finančného rámca Komisie, a najmä 

vytvorenie rozpočtového riadku, z ktorého 

sa budú financovať Európsky obranný 

fond a projekty vojenskej mobility; 

domnieva sa, že tieto rozhodnutia si budú 

s najväčšou pravdepodobnosťou 

vyžadovať centralizované riadenie obrany 

na úrovni Komisie; zdôrazňuje, že 

financovanie z tohto rozpočtového riadku 

by sa malo použiť výlučne na účely 

obrany bez politizácie, keďže bezpečnosť 

je nedeliteľná a mala by byť v súlade s 

potrebami členských štátov v oblasti 

spôsobilostí a infraštruktúry a v súlade s 

ašpiráciami EÚ v oblasti strategickej 

autonómie; 

15. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

výrazným znížením – približne o dve 

tretiny – objemu prostriedkov, ktoré sú vo 

VFR na roky 2021 – 2027 k dispozícii na 

civilné predchádzanie konfliktom 

a budovanie mieru, v porovnaní 

s aktuálnym finančným výhľadom; 

naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby 

túto pozíciu prehodnotili 

a v nadchádzajúcom VFR zdvojnásobili 

investície do civilného predchádzania 

konfliktom;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. berie na vedomie rastúci význam 

vojenskej mobility v programe európskej 

obrany; zdôrazňuje, že vojenská mobilita je 

ústredným strategickým nástrojom v 

súčasnom prostredí hrozieb a je nanajvýš 

dôležitá pre oblasť SBOP aj pre ostatné 

viacstranné záväzky členských štátov 

vrátane NATO; zdôrazňuje význam 

prispôsobenia existujúcich sietí potrebám 

vojenskej mobility; víta preto skutočnosť, 

že vojenská mobilita bola začlenená 

nielen do návrhu nového Nástroja na 
prepájanie Európy, ale aj do stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO), a jej 

významnú úlohu v spolupráci medzi EÚ a 

NATO; zdôrazňuje, že tieto rôzne projekty 

musia byť náležite koordinované, a to aj so 

spojencami, aby sa zabezpečili želané 

výsledky; víta návrh Komisie vyčleniť v 

budúcom viacročnom finančnom rámci 

(2021 – 2027) 6,5 miliardy EUR na 

projekty vojenskej mobility v rámci 

Nástroja na prepájanie Európy;  

16. berie na vedomie tému vojenskej 

mobility v programe európskej obrany; 

zdôrazňuje, že vojenská mobilita je 

ústredným strategickým nástrojom v 

súčasnom prostredí hrozieb a je nanajvýš 

dôležitá pre oblasť SBOP aj pre ostatné 

viacstranné záväzky členských štátov 

vrátane NATO; zdôrazňuje význam 

prispôsobenia existujúcich sietí potrebám 

vojenskej mobility; berie preto na vedomie 

začlenenie vojenskej mobility do stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a jej 

významnú úlohu v spolupráci medzi EÚ a 

NATO; zdôrazňuje, že tieto rôzne projekty 

musia byť náležite koordinované, a to aj so 

spojencami, aby sa zabezpečili želané 

výsledky;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta zriadenie Programu rozvoja 

európskeho obranného priemyslu 

(EDIDP) zameraného na podporu 

konkurencieschopnosti a inovačnej 

kapacity obranného priemyslu EÚ 

s rozpočtom 500 miliónov EUR do roku 

2020; požaduje jeho urýchlenú 

implementáciu;  

28. domnieva sa, že Komisia by mala 

regulovať odvetvia obrany v Európskej 

únii a ponúknuť svoje služby a dlhodobé 

skúsenosti s výrazným zvyšovaním 

efektívnosti a transparentnosti 

priemyselných procesov a projektov 

spolupráce; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. víta návrh nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond, a 

významné finančné prostriedky, ktoré 

navrhla Komisia pre budúci viacročný 

finančný rámec; žiada, aby sa zohľadňovali 

počiatočné poučenia vyplývajúce 

z implementácie EDIDP, pilotného 

projektu a prípravnej akcie pre výskum 

v oblasti obrany; zdôrazňuje, že výsledky 

EDIDP by mali byť riadne zohľadnené a 

vyjadruje nádej, že návrh bude možné 

schváliť čo najskôr, aby sa zlepšil 

európsky obranný priemysel a jeho 

schopnosť spolupracovať s partnermi;

  

30. víta návrh nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond, a 

významné finančné prostriedky, ktoré 

navrhla Komisia pre budúci viacročný 

finančný rámec; žiada, aby sa zohľadňovali 

počiatočné poučenia vyplývajúce 

z implementácie EDIDP, pilotného 

projektu a prípravnej akcie pre výskum 

v oblasti obrany; zdôrazňuje, že výsledky 

EDIDP by mali byť riadne zohľadnené, a 

vyjadruje nádej, že sa zachová pozícia 

Parlamentu k neprípustnosti 

nehumánnych zbraní, akými sú smrtiace 

autonómne zbraňové systémy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. opäť zdôrazňuje, že agentúra EDA 

by mala byť vykonávajúcou agentúrou pre 

činnosti Únie v rámci európskej politiky v 

oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania, ako je 

stanovené v Lisabonskej zmluve; 

zdôrazňuje, že administratívne a 

prevádzkové výdavky agentúry EDA by sa 

mali financovať z rozpočtu Únie; víta 

menšie úpravy rozpočtu agentúry EDA, 

zdôrazňuje však, že zvýšenie 

zodpovednosti agentúry v kontexte 

PESCO, CARD a Európskeho obranného 

fondu (okrem iného) si vyžaduje 

primerané financovanie;  

32. opäť zdôrazňuje, že agentúra EDA 

by mala byť vykonávajúcou agentúrou pre 

činnosti Únie v rámci európskej politiky v 

oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania, ako je 

stanovené v Lisabonskej zmluve; víta 

menšie úpravy, ktoré boli vykonané v 

rozpočte agentúry EDA; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. víta nedávne opatrenia v oblasti 

posilňovania civilnej SBOP ako základnej 

súčasti spoločného prístupu EÚ, najmä 

rozvoj spôsobilostí a reakčnej schopnosti 

civilných misií SBOP a dôraz na 

zlepšovanie účinnosti riešenia výziev 

týkajúcich sa prelínania vnútorných 

a vonkajších záležitostí; zdôrazňuje, že 

Rada a Komisia by v nadchádzajúcom 

VFR mali navýšiť investície v oblasti 

predchádzania civilným konfliktom, čo 

prispeje k posilneniu úlohy EÚ ako 

medzinárodného aktéra; vyzýva na úpravu 

štruktúr a postupov SBOP, aby sa civilné 

a vojenské misie a operácie nasadzovali 

a usmerňovali rýchlejšie a účinnejším 

a integrovanejším spôsobom; 

34. víta nedávne opatrenia v oblasti 

posilňovania civilnej SBOP ako základnej 

súčasti spoločného prístupu EÚ, najmä 

rozvoj spôsobilostí a reakčnej schopnosti 

civilných misií SBOP a dôraz na 

zlepšovanie účinnosti riešenia výziev; 

zdôrazňuje, že Rada a Komisia by v 

nadchádzajúcom VFR mali navýšiť 

investície v oblasti predchádzania civilným 

konfliktom, čo prispeje k posilneniu úlohy 

EÚ ako medzinárodného aktéra; vyzýva na 

úpravu štruktúr a postupov SBOP, aby sa 

civilné a vojenské misie a operácie 

nasadzovali a usmerňovali rýchlejšie 

a účinnejším a integrovanejším spôsobom;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Bodil Valero 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  34a. vyzýva na prijatie iniciatívy na 

významné posilnenie civilnej SBOP, či už 

prostredníctvom paktu o civilnej SBOP, 

alebo iným spôsobom; pripomína, že 

podľa zmluvy je účelom civilnej SBOP 

riadiť krízy a stabilizovať inštitúcie 

v nestabilných krajinách po skončení 

konfliktu, a nie riadiť migráciu;  

Or. en 

 

 


