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 A8-0392/23 

Pozměňovací návrh  23 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá ESVČ, Komisi, Radu 

a jednotlivé členské státy ke strategickému 

postupu, který bude navazovat na 

integrovaný přístup a při němž by měly 

využívat všechny dostupné prostředky, 

včetně obchodu, rozvoje a diplomatických, 

civilních a vojenských nástrojů společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 

jakož i strategickou komunikaci a veřejnou 

diplomacii k posílení geopolitického vlivu 

EU a celkového obrazu ve světě a 

k ochraně jejích zájmů, mimo jiné 

posílením hospodářské nezávislosti EU a 

její strategické autonomie; zdůrazňuje 

podpůrnou úlohu, kterou mohou v tomto 

procesu sehrát environmentální, kulturní, 

akademické a další formy „alternativní“ 

diplomacie; 

8. vyzývá ESVČ, Komisi, Radu 

a jednotlivé členské státy ke strategickému 

postupu, který bude navazovat na 

integrovaný přístup a při němž by měly 

využívat všechny dostupné prostředky, 

včetně obchodu, rozvoje a diplomatických, 

civilních a vojenských nástrojů společné 

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), 

jakož i strategickou komunikaci a veřejnou 

diplomacii k posílení příspěvku EU k 

mezinárodní bezpečnosti, stabilitě a míru; 

zdůrazňuje podpůrnou úlohu, kterou 

mohou v tomto procesu sehrát 

environmentální, kulturní, akademické a 

další formy „alternativní“ diplomacie; 

Or. en 
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 A8-0392/24 

Pozměňovací návrh  24 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. věří, že měkká síla a budování 

institucí samy o sobě nemohou, navzdory 

svému významu, stačit k tomu, aby 

vytvořily dostatečný vliv ve světě, v němž 

roste váha mocenské politiky a tvrdé síly; 

domnívá se, že účinnost zahraniční 

politiky EU bude v konečném důsledku do 

značné míry záviset na účinné kombinaci 

nástrojů tvrdé a měkké síly, včetně 

otevřeného dialogu, na schopnosti EU jít 

příkladem a na zdrojích a kapacitách 

vyhrazených na podporu této politiky, 

včetně přiměřených finančních zdrojů, 

účinného multilateralismu, kombinace 

měkké síly a důvěryhodné tvrdé síly, 

sdružování vojenských kapacit a ochoty 

členských států vzdát se v této souvislosti 

rozhodování a spolupracovat s NATO a s 

dalšími podobně smýšlejícími zeměmi; 

24. věří, že díky SBOP má eventuálně 

Unie rovněž k dispozici účinný vojenský 

nástroj a tudíž možnost výrazně přispět k 

zajištění mezinárodní bezpečnosti a 

stability; zdůrazňuje, že pro řešení 

stávajících ozbrojených konfliktů je 

nanejvýš důležité vyvinout politické a 

ucelené strategie; domnívá se, že v 

souladu se Smlouvou a příslušnými 

koncepty a strategiemi Unie může být 

vojenská SBOP uplatněna pouze jako 

součást širší politické strategie k řešení 

konfliktu; zdůrazňuje, že je třeba výrazně 

posílit vojenskou SBOP zrušením struktur 

ad-hoc a zajištěním stálé spolupráce mezi 

vojenskými silami členských států, je-li to 

třeba ke splnění vojenských úkolů, jak je 

stanoveno ve Smlouvě; vyzývá rovněž, aby 

sdružování a sdílení schopností bylo při 

snahách o zlepšení vojenských kapacit 

spíše pravidlem než výjimkou; 

Or. en 
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 A8-0392/25 

Pozměňovací návrh  25 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. domnívá se, že Unií 

upřednostňovaná politická reakce na 

vznikající rizika, konflikty a hrozby by 

měla zůstat civilní; vyjadřuje hluboké 

politování nad tím, že oproti stávajícímu 

finančnímu výhledu byl objem finančních 

prostředků pro civilní předcházení 

konfliktům a na budování míru ve VFR 

2020–2027 snížen o dvě třetiny; naléhavě 

vyzývá ESVČ a Komisi, aby přehodnotily 

své stanovisko a pro nadcházející VFR 

zdvojnásobily investice do civilního 

předcházení konfliktům; vyzývá rovněž k 

výraznému posílení civilní SBOP, pokud 

jde o operace; připomíná, že dle Smlouvy 

má civilní SBOP za úkol řešit krize a 

stabilizovat instituce v křehkých 

postkonfliktních státech, a ne řídit 

migraci; 

Or. en 
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 A8-0392/26 

Pozměňovací návrh  26 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. vítá větší spolupráci v oblasti 

obrany mezi členskými státy EU a opatření 

na posílení vojenské autonomie EU, 

konkrétně vytvoření evropského 

jednotného velícího střediska v Bruselu pro 

vojenské výcvikové mise EU a odstranění 

překážek, které bránily rozmísťování 

bojových skupin EU; věří, že zavedená 

stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) na 

obranných projektech a koordinovaný 

každoroční přezkum v oblasti obrany 

(CARD) pomohou členským státům 

prohloubit jejich spolupráci v oblasti 

obrany a zefektivnit jejich výdaje v této 

oblasti; vítá návrh místopředsedkyně 

Komise, vysoké představitelky na 

vytvoření evropského mírového nástroje a 

nový rámec pro civilní mise SBOP i 

závazek pokročit v rozvoji vojenské 

mobility za účelem zlepšení evropské 

strategické autonomie, mj. 

prostřednictvím evropské iniciativy v 

oblasti zásahu; domnívá se, že rozvoj 

silného obranného průmyslu posiluje 

technologickou nezávislost EU, mj. 

podporou jednotného trhu s produkty 

kybernetické bezpečnosti, k čemuž je třeba 

zlepšit schopnosti EU; 

25. vítá větší spolupráci v oblasti 

obrany mezi členskými státy EU a opatření 

na posílení SBOP, konkrétně vytvoření 

evropského jednotného velícího střediska 

v Bruselu pro vojenské výcvikové mise EU 

a odstranění překážek, které bránily 

rozmísťování bojových skupin EU; věří, že 

zavedená stálá strukturovaná spolupráce 

(PESCO) na obranných projektech 

a koordinovaný každoroční přezkum v 

oblasti obrany (CARD) pomohou 

členským státům prohloubit jejich 

spolupráci v oblasti obrany a zefektivnit 

jejich výdaje v této oblasti; vítá návrh 

místopředsedkyně Komise, vysoké 

představitelky na vytvoření evropského 

mírového nástroje a nového rámce pro 

pakt pro civilní SBOP; domnívá se, že 

navázání účinné spolupráce v rámci 

evropského obranného průmyslu by mohlo 

posílit a vytvořit kapacity potřebné pro 

vojenské operace SBOP, včetně produktů 

kybernetické bezpečnosti;  

Or. en 
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 A8-0392/27 

Pozměňovací návrh  27 

Tamás Meszerics 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0392/2018 

David McAllister 

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. domnívá se, že zásadním 

předpokladem k tomu, aby se EU stala 

věrohodnou politickou sílou, která je 

schopná organizovat předcházení 

ozbrojeným konfliktům, vynucování 

mírových dohod a stabilizaci křehkých 

situací po ukončení konfliktů, je schopnost 

vysílat civilní odborníky a vojenské síly do 

konfliktů na celé zeměkouli za účelem 

podpory míru a stability; vyzývá ESVČ a 

členské státy, aby vytvořily dostatečné 

civilní a vojenské kapacity, které budou 

zahrnovat celé spektrum pozemních, 

vzdušných, kosmických, námořních a 

kybernetických kapacit, a aby pracovaly na 

právně závazném nástroji týkajícím se plně 

autonomních zbraňových systémů s cílem 

bránit cíle Smlouvy; zdůrazňuje význam 

dlouhodobé spolupráce mezi Evropskou 

unií a NATO, na kterou poukazuje globální 

strategie EU i společné prohlášení EU a 

NATO; zdůrazňuje, že další rozvoj 

obranné unie by měl doplnit cíle vnějších 

vztahů EU; 

26. domnívá se, že zásadním 

předpokladem k tomu, aby se EU stala 

věrohodnou politickou silou, která je 

schopná organizovat předcházení 

ozbrojeným konfliktům, prosazování 

mírových dohod a stabilizaci křehkých 

situací po ukončení konfliktů, je schopnost 

vysílat civilní odborníky a vojenské síly do 

konfliktů na celé zeměkouli za účelem 

podpory míru a stability; vyzývá ESVČ a 

členské státy, aby vytvořily dostatečné 

civilní a vojenské kapacity, které budou 

zahrnovat celé spektrum pozemních, 

vzdušných, kosmických, námořních a 

kybernetických kapacit, a aby pracovaly na 

právně závazném nástroji zakazujícím plně 

autonomní zbraňové systémy s cílem 

bránit cíle Smlouvy; zdůrazňuje význam 

dlouhodobé spolupráce mezi Evropskou 

unií a NATO, na kterou poukazuje globální 

strategie EU i společné prohlášení EU a 

NATO; zdůrazňuje, že další rozvoj 

obranné unie by měl doplnit cíle vnějších 

vztahů EU; 

Or. en 

 

 


