
AM\1196052SK.docx PE643.452v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

8.1.2020 A9-0052/28

Pozmeňujúci návrh 28
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že strategické 
partnerstvo medzi EÚ a NATO má zásadný 
význam, pokiaľ ide o riešenie 
bezpečnostných výziev, ktorým čelí EÚ a 
jej susedné krajiny; zdôrazňuje, že 
strategická autonómia EÚ nie je pre NATO 
žiadnou konkurenciou a neoslabuje 
súčasnú bezpečnostnú architektúru v 
Európe; zdôrazňuje, že silnejšia Európa 
posilňuje NATO a umožňuje EÚ zamerať 
sa spolu s NATO na riešenie 
globálnejších výziev;

16. zdôrazňuje, že strategické 
partnerstvo medzi EÚ a NATO má zásadný 
význam, pokiaľ ide o riešenie 
bezpečnostných výziev, ktorým čelí EÚ a 
jej susedné krajiny; zdôrazňuje, že 
strategická autonómia EÚ je pre NATO 
potenciálnou konkurenciou; zdôrazňuje, že 
silná Európa posilňuje NATO;
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8.1.2020 A9-0052/29

Pozmeňujúci návrh 29
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. víta úspechy dosiahnuté za 
posledných päť rokov, pokiaľ ide o 
posilňovanie SBOP, a vyzýva Radu a 
Komisiu, aby ďalej rozvíjali schopnosť 
Únie pôsobiť ako globálny partner, ktorý 
zastupuje záujmy európskych občanov a 
pôsobí ako pozitívna sila v 
medzinárodných vzťahoch;

vypúšťa sa

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Pozmeňujúci návrh 30
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. domnieva sa, že európska 
strategická autonómia závisí od schopnosti 
Únie posilniť svoju slobodu posudzovania 
nezávislej operačnej kapacity, ktorá 
zahŕňa spoľahlivé vojenské sily, svoju 
priemyselnú kapacitu vyrábať zariadenia, 
ktoré jej ozbrojené sily potrebujú, a 
politickú schopnosť prijímať 
rozhodnutia, ak je to vzhľadom na 
okolnosti potrebné, a zároveň odráža cieľ, 
ktorým je prijatie väčšej zodpovednosti za 
európsku bezpečnosť v záujme obrany jej 
spoločných záujmov a hodnôt, ak je to 
možné spolu s jej partnermi, ale v prípade 
potreby aj individuálne; zdôrazňuje, že 
energetická bezpečnosť je dôležitým 
prvkom pri dosahovaní strategickej 
autonómie; vyjadruje pevné presvedčenie, 
že európska strategická autonómia by 
mala zahŕňať schopnosť nasadzovať 
ozbrojené sily v okrajových oblastiach 
EÚ;

21. domnieva sa, že európska 
strategická autonómia závisí od schopnosti 
členských štátov posilniť svoju slobodu 
posudzovania nezávislej operačnej 
kapacity;
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8.1.2020 A9-0052/31

Pozmeňujúci návrh 31
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že v záujme zvýšenia 
strategickej autonómie EÚ musia členské 
štáty zvýšiť svoje výdavky na obranu a 
usilovať sa dosiahnuť cieľ 2 % HDP; 
domnieva sa, že členské štáty a EÚ musia 
urýchlene zvýšiť investície do bezpečnosti 
a obrany a solidarita a spolupráca v oblasti 
obrany by sa mali stať pravidlom;

24. zdôrazňuje, že v záujme zvýšenia 
strategickej autonómie musia členské štáty 
zvýšiť svoje výdavky na obranu a usilovať 
sa dosiahnuť cieľ 2 % HDP; domnieva sa, 
že členské štáty musia urýchlene zvýšiť 
investície do bezpečnosti a obrany a 
solidarita a spolupráca v oblasti obrany by 
sa mali stať pravidlom;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Pozmeňujúci návrh 32
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 48

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

48. zdôrazňuje, že opakujúcim sa 
problémom, ktorým čelia ozbrojené sily v 
krajinách, v ktorých EÚ zasahuje, je 
nedostatok vybavenia, ktorý bráni 
výcvikovým misiám v úspechu; konštatuje, 
že je ťažké zabezpečiť včas primerané 
vybavenie, najmä z dôvodu ťažkopádnych 
postupov verejného obstarávania; 
domnieva sa, že pozitívne výsledky, pokiaľ 
ide o výcvik a poradenstvo určené 
vojskám tretích krajín, nebude z 
dlhodobého hľadiska možné dosiahnuť 
bez toho, aby sa toto úsilie podporilo 
užitočnými a koordinovanými 
programami v oblasti dodávok vybavenia; 
víta iniciatívu budovanie kapacít na 
podporu bezpečnosti a rozvoja (CBSD), 
ktorá priniesla revíziu nástroja na 
podporu stability a mieru v roku 2017 a 
umožnila tým financovanie odbornej 
prípravy, ako aj poskytovanie 
nesmrtiaceho vojenského vybavenia 
ozbrojeným silám tretích krajín; 
konštatuje, že do dnešného dňa boli 
vykonané tri projekty: v Mali, v 
Stredoafrickej republike a v Burkine 
Faso; zdôrazňuje veľký záujem miestneho 
obyvateľstva o podporu v oblasti odbornej 
prípravy a dodávok vybavenia;

48. zdôrazňuje, že opakujúcim sa 
problémom, ktorým čelia ozbrojené sily v 
krajinách, v ktorých EÚ zasahuje, je 
nedostatok vybavenia, ktorý bráni 
výcvikovým misiám v úspechu; konštatuje, 
že je ťažké zabezpečiť včas primerané 
vybavenie, najmä z dôvodu ťažkopádnych 
postupov verejného obstarávania, a preto 
spochybňuje vhodnosť uskutočňovania 
týchto misií;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/33

Pozmeňujúci návrh 33
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 65

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

65. konštatuje, že obranný i kozmický 
priemysel čelia bezprecedentnej 
celosvetovej konkurencii a veľkým 
technologickým zmenám, pokiaľ ide o 
zavádzanie vyspelých technológií 
(robotika, umelá inteligencia, kybernetické 
technológie atď.);

65. konštatuje, že obranný i kozmický 
priemysel čelia bezprecedentnej 
celosvetovej konkurencii a veľkým 
technologickým zmenám, pokiaľ ide o 
zavádzanie vyspelých technológií 
(robotika, umelá inteligencia, kybernetické 
technológie atď.); vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že konkurenčné 
spoločnosti z krajín mimo EÚ sú priamo 
aj nepriamo financované prostredníctvom 
výskumných a vývojových programov EÚ; 
požaduje reštriktívne kritériá s cieľom 
vyhradiť prístup k týmto finančným 
prostriedkom výlučne spoločnostiam v 
EÚ;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Pozmeňujúci návrh 34
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 68

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

68. berie s uspokojením na vedomie 
návrh Komisie z 2. mája 2018, na základe 
ktorého by sa mal v budúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR) vytvoriť 
rozpočtový riadok na spoluprácu v oblasti 
obrany vo výške 13 miliárd EUR, ktorý by 
mal slúžiť na podporu spoločného 
výskumu v oblasti obrany a rozvoja 
spôsobilostí; konštatuje, že tento návrh, 
ktorý vyplýva z bezprecedentného záväzku 
Komisie, si naďalej vyžaduje 
jednomyseľnú dohodu členských štátov v 
budúcom VFR a následné schválenie v 
Európskom parlamente;

68. berie na vedomie návrh Komisie z 
2. mája 2018, na základe ktorého by sa mal 
v budúcom viacročnom finančnom rámci 
(VFR) vytvoriť rozpočtový riadok na 
spoluprácu v oblasti obrany vo výške 13 
miliárd EUR, a to aj napriek tomu, že tieto 
prostriedky by sa mali vyčleniť na iné 
oblasti, ako je boj proti masovej a 
nekontrolovanej migrácii;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Pozmeňujúci návrh 35
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 102

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

102. pripomína zásadnú úlohu NATO v 
kolektívnej obrane, ktorá je výslovne 
potvrdená v Zmluve o fungovaní 
Európskej únie; vyjadruje presvedčenie, 
že strategické partnerstvo medzi EÚ a 
NATO je nevyhnutne potrebné na riešenie 
bezpečnostných výziev, ktorým čelí 
Európa a jej okolie; domnieva sa, že 
spolupráca medzi Úniou a NATO by mala 
vzájomne posilňovať obe strany, mala by 
v plnej miere rešpektovať osobitosti a 
úlohy obidvoch inštitúcií a mala by aj 
naďalej prebiehať pri plnom dodržiavaní 
zásad inkluzivity, reciprocity a autonómie 
rozhodovania oboch organizácií, najmä 
vtedy, ak ide o spoločné záujmy alebo 
záujmy EÚ; víta spoluprácu medzi EÚ a 
NATO v rámci cvičenia Defender-Europe 
20 a domnieva sa, že toto cvičenie je 
skutočnou príležitosťou na to, aby sa 
zistilo, ako dokáže Európa reagovať na 
akty agresie, a preskúmali sa novinky a 
zlepšenia v oblasti cezhraničnej a 
vojenskej mobility;

102. pripomína zásadnú úlohu NATO v 
kolektívnej obrane;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Pozmeňujúci návrh 36
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 114

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

114. zdôrazňuje, že aj keď treba 
rešpektovať tradície vojenskej neutrality vo 
viacerých členských štátoch, je nevyhnutné 
zabezpečiť podporu občanov EÚ s cieľom 
posilniť politické ambície obrannej politiky 
EÚ; zdôrazňuje, že podľa najnovších 
prieskumov verejnej mienky podporujú tri 
štvrtiny občanov EÚ širšiu spoluprácu 
medzi členskými štátmi v oblasti obrany a 
bezpečnosti, a tým aj spoločnú obrannú a 
bezpečnostnú politiku členských štátov, 
pričom tento percentuálny podiel sa už od 
roku 2004 pohybuje nad hranicou 70 %;

114. zdôrazňuje, že aj keď treba 
rešpektovať tradície vojenskej neutrality vo 
viacerých členských štátoch, je nevyhnutné 
zabezpečiť podporu občanov členských 
štátov EÚ s cieľom posilniť politické 
ambície obrannej politiky EÚ; zdôrazňuje, 
že podľa najnovších prieskumov verejnej 
mienky podporujú tri štvrtiny občanov EÚ 
širšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v 
oblasti obrany a bezpečnosti, a tým aj 
spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku 
členských štátov, pričom tento 
percentuálny podiel sa už od roku 2004 
pohybuje nad hranicou 70 %;

Or. en



AM\1196052SK.docx PE643.452v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK
SK Zjednotení v rozmanitosti SK

8.1.2020 A9-0052/37

Pozmeňujúci návrh 37
Lars Patrick Berg  v mene skupiny 
ID

Správa A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(2019/2135(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 118

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

118. zdôrazňuje, že na nadchádzajúcej 
Konferencii o budúcnosti Európy by sa 
malo diskutovať aj o budúcej európskej 
obrannej únii, a najmä o potrebe vytvoriť 
európske intervenčné sily s dostatočne 
účinnými obrannými kapacitami, ktoré by 
sa mohli zúčastňovať na mierových 
misiách a operáciách na predchádzanie 
konfliktom a posilňovať medzinárodnú 
bezpečnosť v súlade s chartou OSN a 
úlohami stanovenými v článku 43 ods. 1 
Zmluvy o EÚ;

118. zdôrazňuje, že na nadchádzajúcej 
Konferencii o budúcnosti Európy by sa 
malo diskutovať aj o budúcej európskej 
obrannej únii, a najmä o potrebe vytvoriť 
európske intervenčné sily;

Or. en


