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8.1.2020 A9-0052/28

Pozměňovací návrh 28
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že strategické 
partnerství mezi EU a NATO je zásadní 
pro řešení bezpečnostních výzev, jimž čelí 
EU a její sousedství; zdůrazňuje, že 
strategická autonomie EU nezpochybňuje 
smysl a význam NATO ani neoslabuje 
stávající bezpečnostní architekturu 
v Evropě; zdůrazňuje, že silnější Evropa 
posiluje NATO a umožňuje EU řešit 
globálnější problémy společně s NATO;

16. zdůrazňuje, že strategické 
partnerství mezi EU a NATO je zásadní 
pro řešení bezpečnostních výzev, jimž čelí 
EU a její sousedství; zdůrazňuje, že 
strategická autonomie EU může 
zpochybňovat smysl a význam NATO; 
zdůrazňuje, že silná Evropa posiluje 
NATO;
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8.1.2020 A9-0052/29

Pozměňovací návrh 29
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá úspěchy, kterých bylo 
v posledních pěti letech dosaženo při 
posilování SBOP, a vyzývá Radu 
a Komisi, aby dále rozvíjely schopnost 
Unie vystupovat jako globální partner 
zastupující zájmy evropských občanů 
a působící jako pozitivní síla 
v mezinárodních vztazích;

vypouští se

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Pozměňovací návrh 30
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že evropská strategická 
autonomie spočívá ve schopnosti Unie 
posilovat svou svobodu posouzení situace, 
svou autonomní provozní kapacitu 
tvořenou spolehlivými vojenskými 
jednotkami, svou průmyslovou kapacitu 
pro výrobu vybavení, které vojsko 
potřebuje, a svou politickou kapacitu pro 
přijímání rozhodnutí, když si to okolnosti 
žádají, a reflektuje cíl převzít větší 
zodpovědnost za evropskou bezpečnost, 
aby Unie hájila své společné zájmy 
a hodnoty, pokud možno se svými 
partnery, a v případě nutnosti sama; 
zdůrazňuje, že energetická bezpečnost 
představuje z hlediska dosažení 
strategické autonomie důležitý prvek; je 
pevně přesvědčen, že součástí evropské 
strategické autonomie by měla být 
schopnost nasadit vojenské síly na 
periferii EU;

21. domnívá se, že evropská strategická 
autonomie spočívá ve schopnosti 
členských států posilovat svou svobodu 
posuzovat nezávislou operační kapacitu;
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8.1.2020 A9-0052/31

Pozměňovací návrh 31
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že má-li být zvýšena 
strategická autonomie EU, musí členské 
státy zvýšit své výdaje na obranu a usilovat 
o výdaje na obranu ve výši 2 % HDP; 
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;

24. zdůrazňuje, že má-li být zvýšena 
strategická autonomie, musí členské státy 
zvýšit své výdaje na obranu a usilovat 
o výdaje na obranu ve výši 2 % HDP; 
domnívá se, že zvýšené investice do 
bezpečnosti a obrany jsou naléhavou 
otázkou pro členské státy a že solidarita 
a spolupráce v oblasti obrany by se měla 
stát normou;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Pozměňovací návrh 32
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že opakujícím 
problémem ozbrojených sil v zemích, ve 
kterých EU zasahuje, je nedostatek 
vybavení, což je brzdou úspěchu 
výcvikových misí; poukazuje na to, že je 
obtížné poskytnout v přiměřené lhůtě 
odpovídající vybavení, a to zejména 
z důvodu těžkopádnosti postupů zadávání 
veřejných zakázek; je přesvědčen, že 
dosáhnout pozitivních výsledků při 
výcviku a poradenství poskytovaného 
armádám třetích zemí nebude 
v dlouhodobém horizontu možné, pokud 
není kapacita k tomu, aby ruku v ruce 
s tímto úsilím šly užitečné a koordinované 
programy dodávek vybavení; vítá 
iniciativu „Budování kapacity na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“, která se projevila 
revizí nástroje přispívajícího ke stabilitě 
a míru (ICSP+) v roce 2017 umožňující 
financovat výcvikové činnosti a dodávky 
nesmrtícího vybavení pro armády třetích 
zemí; konstatuje, že k dnešnímu dni byly 
schváleny tři projekty v Mali, ve 
Středoafrické republice a v Burkině Faso; 
poukazuje na značnou poptávku místního 
obyvatelstva po podpoře v oblasti výcviku 
a dodávek vybavení;

48. zdůrazňuje, že opakujícím 
problémem ozbrojených sil v zemích, ve 
kterých EU zasahuje, je nedostatek 
vybavení, což je brzdou úspěchu 
výcvikových misí; poukazuje na to, že je 
obtížné poskytnout v přiměřené lhůtě 
odpovídající vybavení, a to zejména 
z důvodu těžkopádnosti postupů zadávání 
veřejných zakázek, a proto zpochybňuje 
vhodnost uskutečňování těchto misí;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/33

Pozměňovací návrh 33
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. konstatuje, že obranný a kosmický 
průmysl čelí nebývalé celosvětové 
hospodářské soutěži a zásadním 
technologickým změnám, k nimž dochází 
v souvislosti se vznikem pokročilých 
technologií (robotika, umělá inteligence, 
kybernetické technologie atd.);

65. konstatuje, že obranný a kosmický 
průmysl čelí nebývalé celosvětové 
hospodářské soutěži a zásadním 
technologickým změnám, k nimž dochází 
v souvislosti se vznikem pokročilých 
technologií (robotika, umělá inteligence, 
kybernetické technologie atd.); lituje 
skutečnosti, že konkurenční společnosti 
mimo EU jsou přímo i nepřímo 
financovány výzkumnými a rozvojovými 
programy EU; požaduje restriktivnější 
kritéria, která vyhradí přístup k těmto 
finančním prostředkům pouze 
společnostem v EU;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Pozměňovací návrh 34
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 68

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

68. bere s uspokojením na vědomí 
návrh Komise ze dne 2. května 2018 
o vytvoření rozpočtové položky ve výši 13 
miliard EUR, která bude určena na 
spolupráci v oblasti obrany v příštím 
víceletém finančním rámci (VFR), přičemž 
bude podporovat kooperativní výzkum 
v oblasti obrany a rozvoj schopností; 
konstatuje, že tento návrh, v němž se 
projevuje bezprecedentní angažovanost 
Komise, nadále podléhá jednomyslnému 
souhlasu členských států v příštím VFR 
a následně schválení Evropským 
parlamentem;

68. bere na vědomí návrh Komise ze 
dne 2. května 2018 o vytvoření rozpočtové 
položky ve výši 13 miliard EUR, která 
bude určena na spolupráci v oblasti obrany 
v příštím víceletém finančním rámci 
(VFR), navzdory tomu, že tyto prostředky 
by měly být přiděleny na jiné oblasti, např. 
na boj proti masové a nekontrolované 
migraci;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Pozměňovací návrh 35
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 102

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

102. připomíná zásadní úlohu NATO 
v kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že strategické 
partnerství mezi Unií a NATO je zásadní, 
aby bylo možné čelit bezpečnostním 
výzvám, s nimiž je konfrontována Evropa 
a její sousedé; zastává názor, že by 
spolupráce Unie a NATO měla vést ke 
vzájemnému posílení, respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí a i nadále probíhat při plném 
dodržování zásad inkluzivity, reciprocity 
a autonomie při rozhodování obou 
organizací, zejména pokud jde o společné 
zájmy nebo zájmy EU; vítá spolupráci EU 
a NATO prostřednictvím cvičení 
Defender-Europe 20 a domnívá se, že toto 
cvičení je skutečnou příležitostí, aby 
Evropa otestovala schopnost reagovat na 
akty agrese, ale rovněž přezkoumala vývoj 
a zlepšení v oblasti překračování hranic 
a vojenské mobility;

102. připomíná zásadní úlohu NATO 
v kolektivní obraně;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Pozměňovací návrh 36
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 114

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114. zdůrazňuje, že je třeba respektovat 
tradice vojenské neutrality v několika 
členských státech, ale současně je zásadní 
zajistit, aby občané EU podporovali 
politické cíle obranné politiky EU; 
zdůrazňuje dále, že nedávné průzkumy 
veřejného mínění ukázaly, že tři čtvrtiny 
občanů EU jsou pro posílení spolupráce 
mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti 
a obrany, čímž podporují společnou 
obrannou a bezpečnostní politiku 
členských států, přičemž tento údaj se drží 
nad hranicí 70 % už od roku 2004;

114. zdůrazňuje, že je třeba respektovat 
tradice vojenské neutrality v několika 
členských státech, ale současně je zásadní 
zajistit, aby občané členských států EU 
podporovali politické cíle obranné politiky 
EU; zdůrazňuje dále, že nedávné průzkumy 
veřejného mínění ukázaly, že tři čtvrtiny 
občanů EU jsou pro posílení spolupráce 
mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti 
a obrany, čímž podporují společnou 
obrannou a bezpečnostní politiku 
členských států, přičemž tento údaj se drží 
nad hranicí 70 % už od roku 2004;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/37

Pozměňovací návrh 37
Lars Patrick Berg
za skupinu ID

Zpráva A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky
(2019/2135(INI))

Návrh usnesení
Bod 118

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118. zdůrazňuje, že na nadcházející 
konferenci o budoucnosti Evropy by se 
mělo diskutovat o budoucí evropské 
obranné unii, a zejména o potřebě vytvořit 
evropské intervenční síly se skutečnou 
obrannou kapacitou, které by se mohly 
účastnit operací, jejichž cílem je udržení 
míru, předcházení konfliktům a posílení 
mezinárodní bezpečnosti v souladu 
s Chartou OSN a s úkoly stanovenými 
v čl. 43 odst. 1 SEU;

118. zdůrazňuje, že na nadcházející 
konferenci o budoucnosti Evropy by se 
mělo diskutovat o budoucí evropské 
obranné unii, a zejména o potřebě vytvořit 
evropské intervenční síly;

Or. en


