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5.12.2018 A8-0375/32 

Pozměňovací návrh  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že zvýšené investice do 

bezpečnosti a obrany jsou naléhavou 

otázkou pro členské státy i EU a že 

solidarita a spolupráce v oblasti obrany by 

se měla stát normou, jak se uvádí 

v globální strategii EU; vítá pokrok, 

kterého bylo dosud dosaženo při provádění 

ustanovení globální strategie EU týkajících 

se bezpečnosti a obrany; je přesvědčen, že 

tyto úspěchy otevírají nové perspektivy pro 

významné strukturální změny 

v budoucnosti;  

13. vítá pokrok, kterého bylo dosud 

dosaženo při provádění ustanovení globální 

strategie EU týkajících se bezpečnosti 

a obrany; je přesvědčen, že tyto úspěchy 

otevírají nové perspektivy pro významné 

strukturální změny v budoucnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Pozměňovací návrh  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá členské státy, aby usilovaly 

o výdaje na obranu ve výši 2 % HDP a 

aby 20 % svého rozpočtu na obranu 

vynaložily na vybavení, které Evropská 

obranná agentura určila jako nezbytné, 

včetně souvisejícího výzkumu a vývoje; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Pozměňovací návrh  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá vytvoření zvláštního okruhu 

pro oblast obrany v návrhu víceletého 

finančního rámce (VFR), který předložila 

Komise, a zejména vytvoření rozpočtové 

položky, z níž se bude financovat Evropský 

obranný fond a projekty vojenské mobility; 

je toho názoru, že tato rozhodnutí si 

s největší pravděpodobností vyžádají 

centralizované řízení obrany na úrovni 

Komise; zdůrazňuje, že financování z této 

rozpočtové položky by mělo být využíváno 

výhradně na obranné účely bez jakékoli 

politizace, neboť bezpečnost je nedělitelná 

a měla by být v souladu s potřebami 

členských států v oblasti kapacity 
a infrastruktury a s úsilím EU 

o strategickou autonomii;  

15. odmítá vytvoření zvláštního okruhu 

pro oblast obrany v návrhu víceletého 

finančního rámce (VFR), který předložila 

Komise, a zejména vytvoření rozpočtové 

položky, z níž se bude financovat Evropský 

obranný fond a projekty vojenské mobility; 

připomíná, že vytvoření nového okruhu V 

věnovaného bezpečnosti a obraně, 

programu EU pro výzkum v oblasti 

obrany, Evropskému obrannému fondu a 

vojenské mobilitě jasně porušuje 

ustanovení čl. 41 odst. 2 Smlouvy o EU, 

podle něhož nesmí být z rozpočtu Unie 

financovány žádné výdaje v souvislosti 

s vojenstvím nebo obranou; kritizuje 

nebývalou rychlost, s níž probíhá 

militarizace EU, a vyjadřuje nad ní 

hluboké politování; připomíná, že 

nejlepším způsobem, jak zachovat a 

prosazovat mír a stabilitu, je zaměřit se na 

vymýcení chudoby, humanitární pomoc, 

udržitelný a spravedlivý hospodářský a 

sociální rozvoj, mírové a diplomatické 

řešení konfliktů, odzbrojení, demobilizaci 

vojsk a programy reintegrace;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Pozměňovací návrh  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá stanovení přesných pokynů 

pro zajištění jasně vymezeného rámce pro 

budoucí aktivaci a provádění čl. 42 odst. 7 

SEU; vyzývá proto k vypracování 

koncepce a přijetí bílé knihy EU 

o bezpečnosti a obraně, která zaručí, že 

současné a budoucí procesy budování 

kapacity budou založeny na 

bezpečnostních zájmech EU;  

18. žádá stanovení přesných pokynů 

pro zajištění jasně vymezeného rámce pro 

budoucí aktivaci a provádění čl. 42 odst. 7 

SEU, aby bylo zajištěno, že nikdy nedojde 

k jeho zneužití; vyzývá proto 

k vypracování koncepce a přijetí bílé knihy 

EU o bezpečnosti a obraně, která zaručí, že 

současné a budoucí procesy budování 

kapacity budou založeny na 

bezpečnostních zájmech EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Pozměňovací návrh  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vítá rovněž návrh vysoké 

představitelky, místopředsedkyně týkající 

se evropského mírového nástroje, který 

podpořila i Komise a z něhož budou 

částečně financovány náklady na obranné 

aktivity EU – například náklady na mírové 

mise Africké unie, společné náklady na 

vlastní vojenské operace SBOP a náklady 

budování vojenských kapacit partnerů –, 

které jsou v souladu s čl. 41 odst. 2 SEU 

vyloučeny z financování z rozpočtu; znovu 

opakuje, že je zapotřebí zabránit zdvojení 

s dalšími existujícími nástroji; bere 

zejména na vědomí začlenění a rozšíření 

mechanismu Athena pro společné 

financování misí a operací SBOP, což 

představuje ambiciózní krok, který 

Parlament dlouhodobě požadoval; 

požaduje zlepšení finanční kontroly všech 

budoucích misí a včasné posuzování 

dopadů; 

19. zamítá návrh vysoké 

představitelky, místopředsedkyně týkající 

se evropského mírového nástroje, který 

podpořila i Komise a z něhož budou 

částečně financovány náklady na obranné 

aktivity EU – například náklady na mírové 

mise Africké unie, společné náklady na 

vlastní vojenské operace SBOP a náklady 

budování vojenských kapacit partnerů, 

včetně vybavení a výzbroje –, které jsou 

v souladu s čl. 41 odst. 2 SEU vyloučeny 

z financování z rozpočtu; připomíná, že 

tento nový evropský nástroj usnadňuje 
začlenění a rozšíření mechanismu Athena 

pro společné financování misí a operací 

SBOP, což znamená automatické finanční 

zapojení každého členského státu do 

každé vojenské mise EU bez ohledu na 

jeho faktickou účast na misi; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Pozměňovací návrh  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vítá rovněž návrh vysoké 

představitelky, místopředsedkyně týkající 

se evropského mírového nástroje, který 

podpořila i Komise a z něhož budou 

částečně financovány náklady na obranné 

aktivity EU – například náklady na mírové 

mise Africké unie, společné náklady na 

vlastní vojenské operace SBOP a náklady 

budování vojenských kapacit partnerů –, 

které jsou v souladu s čl. 41 odst. 2 SEU 

vyloučeny z financování z rozpočtu; znovu 

opakuje, že je zapotřebí zabránit zdvojení 

s dalšími existujícími nástroji; bere 

zejména na vědomí začlenění a rozšíření 

mechanismu Athena pro společné 

financování misí a operací SBOP, což 

představuje ambiciózní krok, který 

Parlament dlouhodobě požadoval; 

požaduje zlepšení finanční kontroly všech 

budoucích misí a včasné posuzování 

dopadů; 

19. zamítá návrh vysoké 

představitelky, místopředsedkyně týkající 

se evropského mírového nástroje, který 

podpořila i Komise a z něhož budou 

částečně financovány náklady na obranné 

aktivity EU – například náklady na mírové 

mise Africké unie, společné náklady na 

vlastní vojenské operace SBOP a náklady 

budování vojenských kapacit partnerů, 

včetně vybavení a výzbroje –, které jsou 

v souladu s čl. 41 odst. 2 SEU vyloučeny 

z financování z rozpočtu; znovu opakuje, 

že je zapotřebí zabránit zdvojení s dalšími 

existujícími nástroji; připomíná, že tento 

nový nástroj usnadňuje začlenění 

a rozšíření mechanismu Athena pro 

společné financování misí a operací SBOP, 

což znamená automatické finanční 

zapojení každého členského státu do 

každé vojenské mise EU bez ohledu na 

rozsah tohoto zapojení, což představuje 
krok, který Parlament dlouhodobě 

požadoval; požaduje zlepšení finanční 

kontroly všech budoucích misí a včasné 

posuzování dopadů; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Pozměňovací návrh  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. domnívá se, že lepším využíváním 

stávajících rámců pro spolupráci v oblasti 

obrany a vojenství, jako jsou např. 

velitelství evropského mnohonárodního 

sboru rychlé reakce a bojové skupiny EU, 

by bylo možné zlepšit schopnosti pro 

zajištění bezpečnosti a obrany Unie, posílit 

podobné iniciativy v rámci NATO a 

zamezit jejich zdvojování; je přesvědčen, 

že to přispěje k soustavné transformaci 

národních ozbrojených sil, tak aby byly 

více interoperabilní, udržitelnější, pružnější 

a jejich nasazení bylo snadnější;  

27. domnívá se, že lepším využíváním 

stávajících rámců pro spolupráci v oblasti 

obrany a vojenství, jako jsou např.  

velitelství evropského mnohonárodního 

sboru rychlé reakce a bojové skupiny EU, 

by bylo možné zlepšit schopnosti pro 

zajištění bezpečnosti a obrany Unie; je 

přesvědčen, že to přispěje k soustavné 

transformaci národních ozbrojených sil, tak 

aby byly více interoperabilní, udržitelnější, 

pružnější a jejich nasazení bylo snadnější; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Pozměňovací návrh  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI))  

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vítá zřízení Evropského programu 

rozvoje obranného průmyslu, jehož cílem 

je podpořit konkurenceschopnost 

a inovační kapacitu obranného průmyslu 

EU a jehož rozpočet do roku 2020 činí 

500 milionů EUR; vyzývá k jeho 

urychlenému provedení; 

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Pozměňovací návrh  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vítá návrh nařízení, kterým se 

zřizuje Evropský obranný fond, a značné 

finanční prostředky navržené Komisí pro 

příští víceletý finanční rámec; požaduje, 

aby se zohlednily počáteční zkušenosti 

získané s prováděním Evropského 

programu rozvoje obranného průmyslu, 

pilotního projektu a přípravné akce 

v oblasti obranného výzkumu; zdůrazňuje, 

že výsledky jednání o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu by 

měly být řádně zohledněny, a doufá, že 

návrh bude moci být schválen co nejdříve 

v zájmu zlepšení evropského obranného 

průmyslu a jeho schopnosti spolupracovat 

se svými partnery;  

30. zamítá návrh nařízení, kterým se 

zřizuje Evropský obranný fond, a značné 

finanční prostředky navržené Komisí pro 

příští víceletý finanční rámec;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Pozměňovací návrh  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje, že strategických cílů 

EU v oblasti bezpečnosti a obrany lze 

dosáhnout pouze velmi úzkou koordinací 

potřeb a požadavků týkajících se 

dlouhodobého budování kapacit jak 

ozbrojených sil, tak obranného průmyslu 

členských států; poznamenává, že plán 

rozvoje schopností (CDP) i koordinovaný 

každoroční přezkum v oblasti obrany 

(přezkum CARD) mohou významně 

přispět k dosažení tohoto cíle;  

31. zdůrazňuje, že strategických cílů 

EU v oblasti bezpečnosti a obrany lze 

dosáhnout pouze velmi úzkou koordinací 

potřeb a požadavků týkajících se 

dlouhodobého budování kapacit jak 

ozbrojených sil, tak obranného průmyslu 

členských států;  

Or. en 

 

 


