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Pozmeňujúci návrh 1
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0054/2019
David McAllister
Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
(2019/2136(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže strategické prostredie Únie 
sa už nejaký čas zhoršuje, čo znamená, že 
potreba silnejšej Európy, ktorá by vo 
svojich vonkajších vzťahoch vystupovala 
jednotne, je naliehavejšia než kedykoľvek 
predtým, aby sa tak dalo čeliť rôznorodým 
výzvam, ktoré priamo alebo nepriamo 
ovplyvňujú bezpečnosť jej členských 
štátov a jej občanov; keďže na bezpečnosť 
občanov EÚ majú vplyv napríklad: 
ozbrojené konflikty bezprostredne na 
východných a južných hraniciach 
európskeho kontinentu a nestabilné štáty; 
terorizmus, najmä džihádizmus, 
kybernetické útoky a dezinformačné 
kampane; zahraničné zasahovanie do 
európskych politických a volebných 
procesov; šírenie zbraní hromadného 
ničenia a spochybňovanie dohôd o nešírení 
zbraní; vyostrenie regionálnych konfliktov, 
ktoré viedli k nútenému vysídľovaniu 
obyvateľstva a nekontrolovaným 
migračným tokom; napätie v otázke 
dodávok energie členským štátom; boj o 
prírodné zdroje, energetická závislosť 
a energetická bezpečnosť; nárast 
organizovanej trestnej činnosti na 
hraniciach a v Európe; oslabovanie úsilia o 
odzbrojenie; zmena klímy;

E. keďže strategické prostredie Únie 
sa už nejaký čas zhoršuje, čo znamená, že 
potreba silnejšej Európy, ktorá by vo 
svojich vonkajších vzťahoch vystupovala 
jednotne, je naliehavejšia než kedykoľvek 
predtým, aby sa tak dalo čeliť rôznorodým 
výzvam, ktoré priamo alebo nepriamo 
ovplyvňujú bezpečnosť jej členských 
štátov a jej občanov; keďže na bezpečnosť 
občanov EÚ majú vplyv napríklad: 
ozbrojené konflikty bezprostredne na 
východných a južných hraniciach 
európskeho kontinentu a nestabilné štáty; 
terorizmus, najmä džihádizmus, 
kybernetické útoky a dezinformačné 
kampane; zahraničné zasahovanie do 
európskych politických a volebných 
procesov; šírenie zbraní hromadného 
ničenia a spochybňovanie dohôd o nešírení 
zbraní; vyostrenie regionálnych konfliktov, 
ktoré viedli k nútenému vysídľovaniu 
obyvateľstva; napätie v otázke dodávok 
energie členským štátom; boj o prírodné 
zdroje, energetická závislosť a energetická 
bezpečnosť; nárast organizovanej trestnej 
činnosti na hraniciach a v Európe; 
oslabovanie úsilia o odzbrojenie; zmena 
klímy;
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Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
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Návrh uznesenia
Odsek 64

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

64. zdôrazňuje, že zahraničné 
zasahovanie do záležitostí EÚ predstavuje 
veľké riziko pre bezpečnosť a stabilitu EÚ; 
dôrazne podporuje posilnenie spôsobilostí 
Európskej únie v oblasti strategickej 
komunikácie; v tejto súvislosti požaduje 
ďalšiu podporu troch osobitných skupín 
pre strategickú komunikáciu (Východ, 
Juh a západný Balkán); žiada preto, aby 
sa intenzívnejšie podporil útvar ESVČ pre 
strategickú komunikáciu, ktorý zastáva 
rozhodujúcu úlohu, a to tým, že sa z neho 
stane plnohodnotné oddelenie v rámci 
ESVČ, ktoré bude zodpovedné za 
východné a južné susedstvo a bude mať k 
dispozícii primerané personálne a 
rozpočtové zdroje – eventuálne na základe 
dodatočného osobitného rozpočtového 
riadku;

64. zdôrazňuje, že zahraničné 
zasahovanie do záležitostí EÚ predstavuje 
veľké riziko pre bezpečnosť a stabilitu EÚ; 
berie na vedomie existujúce spôsobilosti 
Európskej únie v oblasti strategickej 
komunikácie; očakáva, že viazanie 
dodatočných zdrojov bude závisieť od 
výsledku nezávislého hodnotenia práce 
útvaru ESVČ pre strategickú komunikáciu;
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