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Pozměňovací návrh 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 
na vytvoření Evropského obranného 
fondu, který by umožnil stimulovat 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporovat evropský obranný průmysl; 
konstatuje, že tento návrh představuje 
první iniciativu, u níž jsou využity 
finanční prostředky Společenství za 
účelem přímé podpory obranných 
projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla 
budoucnosti, evropského tanku 
budoucnosti nebo evropské protiraketové 
obrany; konstatuje, že pracovní program 
přípravné akce na rok 2019 bude zaměřen 
na dominanci elektromagnetického 
spektra a budoucích přelomových 
technologií v oblasti obrany, což jsou dvě 
hlavní oblasti umožňující zachovat 
dlouhodobou technologickou nezávislost 
Evropy; vítá rovněž skutečnost, že Komise 
v březnu 2019 přijala první Evropský 
program rozvoje obranného průmyslu a že 
bylo zveřejněno devět výzev k podávání 
návrhů na rok 2019, mezi něž patří 
Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi 
rozhodnutími o akvizicích, která dnes 
přijímají členské státy, a perspektivami 
průmyslové a technologické spolupráce v 

vypouští se
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rámci Evropského rozvojového fondu 
(ERF);

Or. fr

Pozměňovací návrh 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a v celé Unii 
podporovat obranný průmysl, včetně 
přeshraničních malých a středních 
podniků; konstatuje, že tento návrh 
představuje první iniciativu, u níž jsou 
využity finanční prostředky Společenství 
za účelem přímé podpory obranných 
projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany, a také 
malých a středních projektů vytvářejících 
inovativní, na budoucnost orientovaná 
řešení pro obranu; konstatuje, že pracovní 
program přípravné akce na rok 2019 se 
zaměřuje na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
pracovní program Evropského programu 
rozvoje obranného průmyslu a že bylo 
zveřejněno devět výzev k podávání návrhů 
na rok 2019; konstatuje, že výzvy v rámci 
Evropského programu rozvoje obranného 
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poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

průmyslu na rok 2019 zahrnovaly také 
Eurodron, který je důležitou kapacitou pro 
strategickou autonomii Evropy, a výzvu 
speciálně určenou pro malé a střední 
podniky na podporu inovací v celé Unii; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na význam Evropského 
obranného fondu, neboť přispívá k 
inovacím, konkurenceschopnosti, 
efektivnosti a přeshraniční spolupráci 
evropského obranného průmyslu v celé 
EU; poukazuje na souvislost mezi 
rozhodnutími o akvizicích, která dnes 
přijímají členské státy, a perspektivami 
průmyslové a technologické spolupráce v 
rámci Evropského obranného fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento 
návrh představuje významný posun v 
evropské obraně, a to jak z politického, 
tak z průmyslového hlediska; konstatuje, 
že by Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla 
budoucnosti, evropského tanku 

41. odmítá návrh Komise z června 
2017 na vytvoření Evropského obranného 
fondu, který by umožnil stimulovat 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporovat evropský obranný průmysl; 
konstatuje, že tento návrh představuje 
první iniciativu, u níž jsou využity finanční 
prostředky Společenství za účelem přímé 
podpory obranných projektů; konstatuje, že 
pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucí 
přelomové technologie v oblasti obrany; 
odmítá rovněž skutečnost, že Komise v 
březnu 2019 přijala první Evropský 
program rozvoje obranného průmyslu a že 
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budoucnosti nebo evropské protiraketové 
obrany; konstatuje, že pracovní program 
přípravné akce na rok 2019 bude zaměřen 
na dominanci elektromagnetického spektra 
a budoucích přelomových technologií v 
oblasti obrany, což jsou dvě hlavní oblasti 
umožňující zachovat dlouhodobou 
technologickou nezávislost Evropy; vítá 
rovněž skutečnost, že Komise v březnu 
2019 přijala první Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu a že bylo 
zveřejněno devět výzev k podávání návrhů 
na rok 2019, mezi něž patří Eurodron jako 
kapacita zásadní pro strategickou 
autonomii Evropy; zdůrazňuje, že pro rok 
2020 bude následovat dalších dvanáct 
výzev k podávání návrhů, které pokryjí 
prioritní tematiku ve všech oblastech 
(vzduch, země, moře, kyberprostor a 
vesmír); poukazuje na souvislost mezi 
rozhodnutími o akvizicích, která dnes 
přijímají členské státy, a perspektivami 
průmyslové a technologické spolupráce v 
rámci Evropského rozvojového fondu 
(ERF);

bylo zveřejněno devět výzev k podávání 
návrhů na rok 2019, mezi něž patří i 
Eurodron; zdůrazňuje, že pro rok 2020 
bude následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které se budou týkat 
všech oblastí (vzduch, země, moře, 
kyberprostor a vesmír); poukazuje na 
souvislost mezi rozhodnutími o akvizicích, 
která dnes přijímají členské státy, a 
perspektivami průmyslové a technologické 
spolupráce v rámci Evropského obranného 
fondu; 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 žádné výdaje na operace 
v souvislosti s vojenstvím nebo obranou 
nesmí být financovány z rozpočtu Unie; 
kritizuje nebývalou rychlost, s jakou 
probíhá militarizace EU, a vyjadřuje nad 
ní hluboké politování; zdůrazňuje, že je 
empiricky dokázáno, že nejúčinnější 
metodou zachování a prosazování míru a 
stability je zaměřit se na vymýcení 
chudoby, bezpodmínečnou humanitární 
pomoc, udržitelný a spravedlivý 
hospodářský rozvoj, zamezení tomu, aby 
globální daňové režimy umožňovaly 
korupci, mírové a diplomatické řešení 
konfliktů, odzbrojení, demobilizaci vojsk a 
programy opětovného začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by koordinoval, doplňoval a 
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mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

posiloval investice členských států v 
oblasti obrany a umožnil stimulovat 
spolupráci mezi členskými státy za účelem 
zavedení nejmodernějších, 
interoperabilních obranných technologií a 
zařízení a podporovat inovativní a 
konkurenceschopný evropský obranný 
průmysl; konstatuje, že tento návrh 
představuje první iniciativu, u níž jsou 
využity finanční prostředky Společenství 
za účelem přímé podpory obranných 
projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; vítá 
pracovní program výzkumu v oblasti 
obrany (PADR) na rok 2019, který věnuje 
25 milionů EUR na výzkum týkající se 
dominance elektromagnetického spektra a 
budoucích přelomových technologií 
v oblasti obrany, což jsou dvě hlavní 
oblasti umožňující zachovat dlouhodobou 
technologickou nezávislost Evropy; vítá 
rovněž skutečnost, že Komise v březnu 
2019 přijala první Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu, který 
předpokládá spolufinancování ve výši 500 
milionů EUR na společný rozvoj 
obranných kapacit v období 2019–2020, a 
že bylo zveřejněno devět výzev k podávání 
návrhů na rok 2019, mezi něž patří 
Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 331
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento 
návrh představuje významný posun v 
evropské obraně, a to jak z politického, 
tak z průmyslového hlediska; konstatuje, 
že by Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 

41. bere na vědomí návrh Komise z 
června 2017 na vytvoření Evropského 
obranného fondu, který by mohl stimulovat 
spolupráci mezi členskými státy a 
podporovat některé zainteresované 
subjekty evropského obranného průmyslu; 
konstatuje, že tento návrh představuje 
první iniciativu, u níž jsou využity finanční 
prostředky Společenství za účelem přímé 
podpory obranných projektů, a že jeho 
právní základ je i nadále nepřesvědčivý; 
uznává, že z hlediska rozpočtu EU se 
jedná o změnu paradigmatu, protože až 
dosud financoval hlavně civilní programy; 
konstatuje, že by Evropský obranný fond 
mohl sloužit k financování strukturálních 
projektů, například evropského letadla 
budoucnosti, evropského tanku 
budoucnosti nebo evropské protiraketové 
obrany; konstatuje, že pracovní program 
přípravné akce na rok 2019 bude zaměřen 
na dominanci elektromagnetického spektra 
a budoucí přelomové technologie v oblasti 
obrany, což jsou dvě hlavní oblasti s 
potenciálem zachovat dlouhodobou 
technologickou nezávislost Evropy; bere 
na vědomí rovněž skutečnost, že Komise v 
březnu 2019 přijala první Evropský 
program rozvoje obranného průmyslu a že 
bylo zveřejněno devět výzev k podávání 
návrhů na rok 2019, mezi něž patří 
Eurodron, který je považován za klíčovou 
kapacitu moderního vedení války; 
připomíná opakované výzvy Evropského 
parlamentu, aby Rada vydala společný 
postoj k tomu, jak by měly být používány 
ozbrojené bezpilotní letouny v souladu s 
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státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

mezinárodním humanitárním právem a 
mezinárodním právem v oblasti lidských 
práv; zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského obranného fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento 
návrh představuje významný posun v 
evropské obraně, a to jak z politického, 
tak z průmyslového hlediska; konstatuje, 
že by Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla 
budoucnosti, evropského tanku 
budoucnosti nebo evropské protiraketové 
obrany; konstatuje, že pracovní program 
přípravné akce na rok 2019 bude zaměřen 
na dominanci elektromagnetického spektra 
a budoucích přelomových technologií v 
oblasti obrany, což jsou dvě hlavní oblasti 
umožňující zachovat dlouhodobou 
technologickou nezávislost Evropy; vítá 
rovněž skutečnost, že Komise v březnu 

41. bere na vědomí návrh Komise z 
června 2017 na vytvoření Evropského 
obranného fondu, který by umožnil 
stimulovat spolupráci mezi členskými státy 
a podporovat evropský obranný průmysl; 
konstatuje, že tento návrh představuje 
první iniciativu, u níž jsou využity finanční 
prostředky Společenství za účelem přímé 
podpory obranných projektů; konstatuje, že 
pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; rovněž bere na vědomí 
skutečnost, že Komise v březnu 2019 
přijala první Evropský program rozvoje 
obranného průmyslu a že bylo zveřejněno 
devět výzev k podávání návrhů na rok 
2019, mezi něž patří Eurodron jako 
kapacita zásadní pro strategickou 
autonomii Evropy; zdůrazňuje, že pro rok 
2020 bude následovat dalších dvanáct 
výzev k podávání návrhů, které pokryjí 
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2019 přijala první Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu a že bylo 
zveřejněno devět výzev k podávání návrhů 
na rok 2019, mezi něž patří Eurodron jako 
kapacita zásadní pro strategickou 
autonomii Evropy; zdůrazňuje, že pro rok 
2020 bude následovat dalších dvanáct 
výzev k podávání návrhů, které pokryjí 
prioritní tematiku ve všech oblastech 
(vzduch, země, moře, kyberprostor a 
vesmír); poukazuje na souvislost mezi 
rozhodnutími o akvizicích, která dnes 
přijímají členské státy, a perspektivami 
průmyslové a technologické spolupráce v 
rámci Evropského rozvojového fondu 
(ERF);

prioritní tematiku ve všech oblastech 
(vzduch, země, moře, kyberprostor 
a vesmír); poukazuje na souvislost mezi 
rozhodnutími o akvizicích, která dnes 
přijímají členské státy, a perspektivami 
průmyslové a technologické spolupráce v 
rámci Evropského obranného fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; trvá na tom, že 
tento rozpočet musí být prováděn 
transparentním a inkluzivním způsobem a 
že nesmí sloužit k podpoře dvoustranné 
spolupráce, nýbrž napomáhat skutečné 
oborové spolupráci na evropské úrovni; 
konstatuje, že by Evropský obranný fond 
mohl sloužit k financování strukturálních 
projektů, například evropského letadla 
budoucnosti, evropského tanku 
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což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

budoucnosti nebo evropské protiraketové 
obrany; konstatuje, že pracovní program 
přípravné akce na rok 2019 bude zaměřen 
na dominanci elektromagnetického spektra 
a budoucích přelomových technologií 
v oblasti obrany, což jsou dvě hlavní 
oblasti umožňující zachovat dlouhodobou 
technologickou nezávislost Evropy; vítá 
rovněž skutečnost, že Komise v březnu 
2019 přijala první Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu a že bylo 
zveřejněno devět výzev k podávání návrhů 
na rok 2019, mezi něž patří Eurodron jako 
kapacita zásadní pro strategickou 
autonomii Evropy; zdůrazňuje, že pro rok 
2020 bude následovat dalších dvanáct 
výzev k podávání návrhů, které pokryjí 
prioritní tematiku ve všech oblastech 
(vzduch, země, moře, kyberprostor 
a vesmír); poukazuje na souvislost mezi 
rozhodnutími o akvizicích, která dnes 
přijímají členské státy, a perspektivami 
průmyslové a technologické spolupráce v 
rámci Evropského rozvojového fondu 
(ERF);

Or. it

Pozměňovací návrh 334
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a kooperativní 
zbrojní programy v zájmu rozvoje kapacit 
a podporovat evropský obranný průmysl; 
konstatuje, že tento návrh představuje 
první iniciativu, u níž jsou využity finanční 
prostředky Společenství za účelem přímé 
podpory kooperativních obranných 
projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
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Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; vítá 
výsledky pilotních projektů EuroSWARM 
a SPIDER, které byly financovány z 
prostředků EU; konstatuje, že pracovní 
program přípravné akce na rok 2019 bude 
zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

Or. de

Pozměňovací návrh 335
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 

41. bere na vědomí návrh Komise z 
června 2017 na vytvoření Evropského 
obranného fondu, který by umožnil 
stimulovat spolupráci mezi členskými státy 
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evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

a podporovat evropský obranný průmysl; 
zdůrazňuje, že Evropský obranný fond by 
žádným způsobem neměl oslabovat 
postavení NATO jakožto základního 
kamene evropské obrany; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského obranného fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 41
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů, a podporuje vytvoření 
plnohodnotného Evropského obranného 
fondu v rámci příštího VFR; uznává, že 
tento návrh představuje významný posun v 
evropské obraně, a to jak z politického, tak 
z průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského obranného fondu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že 
Evropský obranný fond by se mohl podílet 
na financování výzkumu a vývoje u 
strukturálních projektů, například 
evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
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Evropského rozvojového fondu (ERF);

Or. fr

Pozměňovací návrh 338
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit 
k financování strukturálních projektů, 
například budoucího evropského systému 
vzdušného boje, tanku, těžkého 
transportního letadla nebo evropské 
protiraketové obrany; konstatuje, že 
pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
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o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského obranného fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
obranných projektů; uznává, že tento návrh 
představuje významný posun v evropské 
obraně, a to jak z politického, tak z 
průmyslového hlediska; konstatuje, že by 
Evropský obranný fond mohl sloužit k 
financování strukturálních projektů, 
například evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 

41. vítá návrh Komise z června 2017 na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
který by umožnil stimulovat spolupráci 
mezi členskými státy a podporovat 
evropský obranný průmysl; konstatuje, že 
tento návrh představuje první iniciativu, u 
níž jsou využity finanční prostředky 
Společenství za účelem přímé podpory 
společných obranných projektů EU; 
uznává, že tento návrh představuje 
významný posun v evropské obraně, a to 
jak z politického, tak z průmyslového 
hlediska; konstatuje, že by Evropský 
obranný fond mohl sloužit k financování 
strukturálních projektů, například 
evropského letadla budoucnosti, 
evropského tanku budoucnosti nebo 
evropské protiraketové obrany; konstatuje, 
že pracovní program přípravné akce na rok 
2019 bude zaměřen na dominanci 
elektromagnetického spektra a budoucích 
přelomových technologií v oblasti obrany, 
což jsou dvě hlavní oblasti umožňující 
zachovat dlouhodobou technologickou 
nezávislost Evropy; vítá rovněž skutečnost, 
že Komise v březnu 2019 přijala první 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu a že bylo zveřejněno devět výzev 
k podávání návrhů na rok 2019, mezi něž 
patří Eurodron jako kapacita zásadní pro 
strategickou autonomii Evropy; 
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následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského rozvojového fondu (ERF);

zdůrazňuje, že pro rok 2020 bude 
následovat dalších dvanáct výzev k 
podávání návrhů, které pokryjí prioritní 
tematiku ve všech oblastech (vzduch, 
země, moře, kyberprostor a vesmír); 
poukazuje na souvislost mezi rozhodnutími 
o akvizicích, která dnes přijímají členské 
státy, a perspektivami průmyslové a 
technologické spolupráce v rámci 
Evropského obranného fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. trvá na tom, že je nutné přijmout 
evropskou obrannou strategii, která zajistí 
efektivní plánování a vynakládání 
prostředků Evropského obranného fondu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), 
je právně závazné a obsahuje soubor 

vypouští se
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ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; 
konstatuje, že se v rámci stálé 
strukturované spolupráce připravuje 
významný počet projektů, které jsou 
způsobilé pro Evropský program rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) a které 
budou moci mimo jiné využívat zvýšené 
míry subvencí; podporuje plný soulad 
mezi projekty stálé strukturované 
spolupráce a Evropského rozvojového 
fondu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 342
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), 
je právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; konstatuje, 
že se v rámci stálé strukturované 
spolupráce připravuje významný počet 
projektů, které jsou způsobilé pro 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu (EDIDP) a které budou moci 
mimo jiné využívat zvýšené míry subvencí; 

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o Evropské unii), je právně 
závazné a obsahuje soubor ambiciózních 
závazků, které mají umožnit evropským 
zemím, jež si to přejí, aby ve společných 
obranných projektech postupovaly rychleji; 
uznává strukturální úlohu evropské 
poptávky, již může stálá strukturovaná 
spolupráce hrát; vyzývá Radu, aby 
obhájila, že rozhodnutí Rady (SZBP) 
2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, které 
bylo přijato kvalifikovanou většinou, a 
jeho čl. 8 odst. 2, není v rozporu s čl. 41 
odst. 2 SEU, jenž vyžaduje jednomyslnost; 
konstatuje, že se v rámci stálé 
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podporuje plný soulad mezi projekty stálé 
strukturované spolupráce a Evropského 
rozvojového fondu;

strukturované spolupráce připravuje 
významný počet projektů, které jsou 
způsobilé pro Evropský program rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) a které 
budou moci mimo jiné využívat zvýšené 
míry subvencí; podporuje plný soulad mezi 
projekty stálé strukturované spolupráce a 
Evropského rozvojového fondu;

Or. de

Pozměňovací návrh 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je 
právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; 
konstatuje, že se v rámci stálé 
strukturované spolupráce připravuje 
významný počet projektů, které jsou 
způsobilé pro Evropský program rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) a které 
budou moci mimo jiné využívat zvýšené 
míry subvencí; podporuje plný soulad 
mezi projekty stálé strukturované 
spolupráce a Evropského rozvojového 
fondu;

42. důrazně odmítá provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO) jako 
krok k založení obranné unie EU;  
zdůrazňuje, že toto ustanovení, které bylo 
začleněno do Lisabonské smlouvy z roku 
2009 (článek 46 Smlouvy o fungování 
Evropské unie), je právně závazné 
a obsahuje soubor závazků, které povedou 
k další militarizaci EU; upozorňuje 
v tomto ohledu na to, že touto stálou 
strukturovanou spoluprací se zruší 
pravidlo jednomyslnosti v Radě při 
přijímání rozhodnutí v oblasti SBOP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je 
právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; konstatuje, 
že se v rámci stálé strukturované 
spolupráce připravuje významný počet 
projektů, které jsou způsobilé pro 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu (EDIDP) a které budou moci 
mimo jiné využívat zvýšené míry subvencí; 
podporuje plný soulad mezi projekty stálé 
strukturované spolupráce a Evropského 
rozvojového fondu;

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je 
právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; konstatuje, 
že se v rámci stálé strukturované 
spolupráce připravuje významný počet 
projektů, které jsou způsobilé pro 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu (EDIDP) a které budou moci 
mimo jiné využívat zvýšené míry subvencí; 
podporuje plný soulad mezi projekty stálé 
strukturované spolupráce a Evropského 
obranného fondu; žádá, aby třetí země 
měly ke stálé strukturované spolupráci co 
možná nejtěsnější přístup, a uznává, že 
obranný průmysl těchto zemí disponuje 
odbornými znalostmi, souvisejícími 
nástroji a schopnostmi, které by mohly být 
pro průmysl členských zemí EU 
prospěšné;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 42



PE643.151v01-00 22/111 AM\1192396CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je 
právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; konstatuje, 
že se v rámci stálé strukturované 
spolupráce připravuje významný počet 
projektů, které jsou způsobilé pro 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu (EDIDP) a které budou moci 
mimo jiné využívat zvýšené míry subvencí; 
podporuje plný soulad mezi projekty stálé 
strukturované spolupráce a Evropského 
rozvojového fondu;

42. bere na vědomí účinné provádění 
stálé strukturované spolupráce (PESCO) 
jako krok na cestě k užší spolupráci v 
oblasti bezpečnosti a obrany mezi 
členskými státy; zdůrazňuje, že stálá 
strukturovaná spolupráce by žádným 
způsobem neměla oslabovat postavení 
NATO jakožto základního kamene 
evropské obrany; zdůrazňuje, že 
ustanovení, které bylo začleněno do 
Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je 
právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; konstatuje, 
že se v rámci stálé strukturované 
spolupráce připravuje významný počet 
projektů, které jsou způsobilé pro 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu (EDIDP) a které budou moci 
mimo jiné využívat zvýšené míry subvencí; 
podporuje plný soulad mezi projekty stálé 
strukturované spolupráce a Evropského 
obranného fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 

42. vítá účinné provádění stálé 
strukturované spolupráce (PESCO), která 
představuje zásadní krok na cestě k užší 
spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že toto 
ustanovení, které bylo začleněno do 
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Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je 
právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává strukturální 
úlohu evropské poptávky, již může stálá 
strukturovaná spolupráce hrát; konstatuje, 
že se v rámci stálé strukturované 
spolupráce připravuje významný počet 
projektů, které jsou způsobilé pro 
Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu (EDIDP) a které budou moci 
mimo jiné využívat zvýšené míry subvencí; 
podporuje plný soulad mezi projekty stálé 
strukturované spolupráce a Evropského 
rozvojového fondu;

Lisabonské smlouvy z roku 2009 (článek 
46 Smlouvy o fungování Evropské unie), je 
právně závazné a obsahuje soubor 
ambiciózních závazků, které mají umožnit 
evropským zemím, jež si to přejí, aby ve 
společných obranných projektech 
postupovaly rychleji; uznává úlohu, kterou 
může hrát stálá strukturovaná spolupráce 
při strukturalizaci evropské poptávky; 
konstatuje, že se v rámci stálé 
strukturované spolupráce připravuje 
významný počet projektů, které jsou 
způsobilé pro Evropský program rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) a které 
budou moci mimo jiné využívat zvýšené 
míry subvencí; podporuje plný soulad mezi 
projekty stálé strukturované spolupráce a 
Evropského rozvojového fondu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. zdůrazňuje úzké propojení stálé 
strukturované spolupráce s 
koordinovaným každoročním přezkumem 
v oblasti obrany zahájeným v roce 2017 a 
s Evropským rozvojovým fondem, za 
účelem posílení obranných kapacit 
evropských zemí; zdůrazňuje, že nové 
projekty musí být součástí plánu rozvoje 
schopností (CDP), který v rámci Evropské 
obranné agentury umožní posílit 
spolupráci mezi členskými státy s cílem 
vyplnit mezery ve schopnostech; domnívá 
se, že by koordinovaný každoroční 
přezkum v oblasti obrany měl účinně 
přispívat k harmonizaci investic a kapacit 
vnitrostátních ozbrojených sil a tak 
zaručit strategickou a operační autonomii 
Unie a umožnit členským státům, aby do 

vypouští se
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obrany účinněji investovaly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 348
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. zdůrazňuje úzké propojení stálé 
strukturované spolupráce s koordinovaným 
každoročním přezkumem v oblasti obrany 
zahájeným v roce 2017 a s Evropským 
rozvojovým fondem, za účelem posílení 
obranných kapacit evropských zemí; 
zdůrazňuje, že nové projekty musí být 
součástí plánu rozvoje schopností (CDP), 
který v rámci Evropské obranné agentury 
umožní posílit spolupráci mezi členskými 
státy s cílem vyplnit mezery ve 
schopnostech; domnívá se, že by 
koordinovaný každoroční přezkum v 
oblasti obrany měl účinně přispívat k 
harmonizaci investic a kapacit 
vnitrostátních ozbrojených sil a tak zaručit 
strategickou a operační autonomii Unie a 
umožnit členským státům, aby do obrany 
účinněji investovaly;

43. zdůrazňuje úzké propojení stálé 
strukturované spolupráce s koordinovaným 
každoročním přezkumem v oblasti obrany 
zahájeným v roce 2017 a s Evropským 
rozvojovým fondem, za účelem posílení 
obranných kapacit evropských zemí; opět 
kriticky poukazuje na to, že zatím 
neexistuje strategické odůvodnění 
opatření z hlediska obranné politiky; v 
této souvislosti vyzývá Radu a Komisi, aby 
společně s Evropským parlamentem 
vypracovaly bílou knihu EU pro 
bezpečnost a obranu jako 
interinstitucionální dohodu a strategický 
dokument pro obranný průmysl na období 
2021–2027; zdůrazňuje, že nové projekty 
musí být součástí plánu rozvoje schopností 
(CDP), který v rámci Evropské obranné 
agentury umožní posílit spolupráci mezi 
členskými státy s cílem vyplnit mezery ve 
schopnostech; domnívá se, že by 
koordinovaný každoroční přezkum v 
oblasti obrany měl účinně přispívat k 
harmonizaci investic a kapacit 
vnitrostátních ozbrojených sil a tak zaručit 
strategickou a operační autonomii Unie 
a umožnit členským státům, aby do obrany 
účinněji investovaly;

Or. de

Pozměňovací návrh 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj
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Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. zdůrazňuje úzké propojení stálé 
strukturované spolupráce s 
koordinovaným každoročním přezkumem 
v oblasti obrany zahájeným v roce 2017 a s 
Evropským rozvojovým fondem, za účelem 
posílení obranných kapacit evropských 
zemí; zdůrazňuje, že nové projekty musí 
být součástí plánu rozvoje schopností 
(CDP), který v rámci Evropské obranné 
agentury umožní posílit spolupráci mezi 
členskými státy s cílem vyplnit mezery ve 
schopnostech; domnívá se, že by 
koordinovaný každoroční přezkum v 
oblasti obrany měl účinně přispívat k 
harmonizaci investic a kapacit 
vnitrostátních ozbrojených sil a tak zaručit 
strategickou a operační autonomii Unie a 
umožnit členským státům, aby do obrany 
účinněji investovaly;

43. zdůrazňuje, že stálá strukturovaná 
spolupráce, koordinovaný každoroční 
přezkum v oblasti obrany zahájený v roce 
2017 a Evropský obranný fond musí být 
koherentní v zájmu posílení obranných 
kapacit evropských zemí a optimalizace 
jejich rozpočtových výdajů v této oblasti; 
zdůrazňuje, že nové projekty musí být 
součástí plánu rozvoje schopností (CDP), 
který v rámci Evropské obranné agentury 
umožní posílit spolupráci mezi členskými 
státy s cílem vyplnit mezery ve 
schopnostech; domnívá se, že by 
koordinovaný každoroční přezkum v 
oblasti obrany měl účinně přispívat k 
harmonizaci a doplňkovosti investic a 
kapacit vnitrostátních ozbrojených sil a tak 
zaručit strategickou a operační autonomii 
Unie a umožnit členským státům, aby do 
obrany účinněji investovaly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. s uspokojením sleduje plnou 
koordinaci mezi plánem rozvoje 
schopností Evropské obranné agentury a 
plánováním kapacit, jež posilují 
interoperabilitu mezi armádami členských 
států EU, které jsou členy NATO;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 
v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility;

44. vítá návrh Komise, aby v příštím 
VFR bylo 6,5 miliardy EUR určeno na 
projekty vojenské mobility; připomíná, že 
kolektivní bezpečnost a obrana členských 
států EU a jejich schopnost zasahovat při 
zahraničních krizích zásadně závisí na 
tom, jak volně a rychle se mohou 
spojenecké jednotky, pracovníci civilních 
misí pro řešení krizí, materiál a vybavení 
přesouvat přes území ostatních členských 
států a států mimo Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 352
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 
v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility;

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 
v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility; 
zdůrazňuje, že vojenská mobilita 
představuje strategický nástroj, který EU 
umožní sledovat účinně její bezpečnostní 
a obranné zájmy, a také komplementárně 
s dalšími organizacemi, jako je NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 



AM\1192396CS.docx 27/111 PE643.151v01-00

CS

Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 
v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility;

44. vítá návrh Komise, aby v příštím 
VFR bylo 6,5 miliardy EUR určeno na 
projekty vojenské mobility; zdůrazňuje, že 
je nutné pokročit v oblasti vojenské 
mobility ve službách Evropské unie i 
NATO; vyjadřuje uspokojení nad tím, že 
tento projekt je součástí stálé 
strukturované spolupráce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 354
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 
v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility;

44. vítá návrh Komise, aby v příštím 
VFR bylo 6,5 miliardy EUR určeno na 
projekty vojenské mobility; zdůrazňuje, že 
s vojenskou mobilitou jsou spojeny dvě 
výzvy: zjednodušení postupů a rozšíření 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 44. odmítá návrh Komise, aby v 
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v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility;

příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR určeno 
na projekty vojenské mobility; připomíná 
čl. 41 odst. 2 SEU zakazující použití 
rozpočtu EU na vojenské nebo obranné 
operace;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 
v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility;

44. odmítá návrh Komise, aby v 
příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR určeno 
na projekty vojenské mobility; žádá 
rozpočtově neutrální financování 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. bere na vědomí návrh Komise, aby 
v příštím VFR bylo 6,5 miliardy EUR 
určeno na projekty vojenské mobility;

44. zdůrazňuje význam vojenské 
mobility; vítá návrh Komise, aby v příštím 
VFR bylo 6,5 miliardy EUR určeno na 
projekty vojenské mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
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Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad 
zahájením třetí vlny 13ti projektů, ačkoli 
dosud žádný z nich nebyl realizován; 
poukazuje na to, že své počáteční operační 
schopnosti dosáhnou v roce 2019 pouze 
čtyři projekty; poukazuje na nedostatečné 
ambice a nedostatečný rozsah některých 
projektů, které neumožňují řešit 
nejzjevnější kapacitní nedostatky, zejména 
nedostatky z první vlny týkající se zvláště 
kapacitních projektů zahrnujících 
maximum členských států; konstatuje, že 
žádoucí začleňování účasti v projektech 
stálé strukturované spolupráce nesmí 
narušit vysokou úroveň ambicí na straně 
zúčastněných členských států; domnívá 
se, že zapojení třetích zemí musí být velmi 
podmínečné a probíhat na základě 
zavedené a účinné reciprocity; vyzývá 
státy, aby předkládaly projekty, které mají 
strategický evropský rozměr, s cílem 
posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat 
na potřeby evropských armád a 
postupovat ve spolupráci;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 359
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů stálé 
strukturované spolupráce a nad zahájením 
třetí vlny 13 projektů, ačkoli dosud žádný z 
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že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
potřeby evropských armád a postupovat ve 
spolupráci;

nich nebyl realizován; poukazuje na to, že 
své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise, aby 
bezodkladně informovala Evropský 
parlament, jaké projekty stálé 
strukturované spolupráce mají být 
předčasně ukončeny a o důvodech jejich 
ukončení; konstatuje, že žádoucí 
začleňování účasti v projektech stálé 
strukturované spolupráce nesmí narušit 
vysokou úroveň ambicí na straně 
zúčastněných členských států; domnívá se, 
že zapojení třetích zemí musí být velmi 
podmínečné a probíhat na základě 
zavedené a účinné reciprocity; v této 
souvislosti poukazuje na práva 
Evropského parlamentu vyplývající z 
rozsudku ve věci C-658/11; vyzývá státy, 
aby předkládaly projekty, které mají 
strategický evropský rozměr, s cílem 
posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
potřeby evropských armád a postupovat ve 
spolupráci;

Or. de

Pozměňovací návrh 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
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třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat 
na potřeby evropských armád a 
postupovat ve spolupráci;

třetí vlny 13 projektů, ačkoli dosud žádný z 
nich nebyl realizován; poukazuje na to, že 
své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá členské státy, aby předkládaly 
projekty, které mají strategický evropský 
rozměr, s cílem posílit evropskou 
technologickou a průmyslovou základnu 
obrany (EDTIB);

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13 projektů, ačkoli dosud žádný z 
nich nebyl realizován a poukazuje na 
potřebu konkrétních lhůt pro dokončení 
projektů a jasnější přehled o tom, co s 
sebou přinesou jejich konečné produkty; 
poukazuje na to, že své počáteční operační 
schopnosti dosáhnou v roce 2019 pouze 
čtyři projekty; poukazuje na nedostatečné 
ambice a nedostatečný rozsah některých 



PE643.151v01-00 32/111 AM\1192396CS.docx

CS

projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
potřeby evropských armád a postupovat ve 
spolupráci;

projektů, které neumožňují řešit 
nejzjevnější kapacitní nedostatky, zejména 
nedostatky z první vlny týkající se zvláště 
kapacitních projektů zahrnujících 
maximum členských států; konstatuje, že 
žádoucí začleňování účasti v projektech 
stálé strukturované spolupráce nesmí 
narušit vysokou úroveň ambicí na straně 
zúčastněných členských států; domnívá se, 
že zapojení třetích zemí musí být velmi 
podmínečné a probíhat na základě 
zavedené a účinné reciprocity; vyzývá 
státy, aby předkládaly projekty, které mají 
strategický evropský rozměr, s cílem 
posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
operační potřeby evropských armád a 
postupovat ve spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13 projektů, ačkoli dosud žádný z 
nich nebyl realizován; poukazuje na to, že 
své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
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států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
potřeby evropských armád a postupovat ve 
spolupráci;

států; vyzývá členské státy, aby předkládaly 
projekty, které mají strategický evropský 
rozměr, s cílem posílit evropskou 
technologickou a průmyslovou základnu 
obrany, která je nedílnou součástí procesu 
získávání strategické autonomie a více se 
týká operační stránky s cílem přímo 
reagovat na operační potřeby evropských 
armád a postupovat ve spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13 projektů, ačkoli dosud žádný z 
nich nebyl realizován; poukazuje na to, že 
své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá členské státy, aby předkládaly 
projekty, které mají strategický evropský 
rozměr, s cílem reagovat v prvé řadě na 
operační potřeby evropských armád 
vzhledem k tomu, že jejich úkolem je 
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strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat 
na potřeby evropských armád a 
postupovat ve spolupráci;

provádět celou škálu operací SBOP 
stanovených ve Smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat 
na potřeby evropských armád a postupovat 
ve spolupráci;

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13 projektů, ačkoli dosud žádný z 
nich nebyl realizován; poukazuje na to, že 
své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí probíhat na základě zavedené a 
účinné reciprocity; vyzývá členské státy, 
aby předkládaly projekty, které mají 
strategický evropský rozměr, s cílem 
posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany (EDTIB), s 
cílem přímo reagovat na operační potřeby 
evropských armád a současně se zdržet 
veškerého zdvojování stávajících iniciativ 
týkajících se schopností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
potřeby evropských armád a postupovat ve 
spolupráci;

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13 projektů, ačkoli dosud žádný z 
nich nebyl realizován; poukazuje na to, že 
své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
a jejich subjektů musí být velmi 
podmínečné a probíhat na základě 
zavedené a účinné reciprocity; vyzývá 
státy, aby předkládaly projekty, které mají 
strategický evropský rozměr, s cílem 
posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
potřeby evropských armád a postupovat ve 
spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 45
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
musí být velmi podmínečné a probíhat na 
základě zavedené a účinné reciprocity; 
vyzývá státy, aby předkládaly projekty, 
které mají strategický evropský rozměr, s 
cílem posílit evropskou technologickou a 
průmyslovou základnu obrany, která je 
nedílnou součástí procesu získávání 
strategické autonomie a více se týká 
operační stránky s cílem přímo reagovat na 
potřeby evropských armád a postupovat ve 
spolupráci;

45. pozastavuje se nad pomalým 
startem všech 34 projektů a nad zahájením 
třetí vlny 13ti projektů, ačkoli dosud žádný 
z nich nebyl realizován; poukazuje na to, 
že své počáteční operační schopnosti 
dosáhnou v roce 2019 pouze čtyři projekty; 
poukazuje na nedostatečné ambice a 
nedostatečný rozsah některých projektů, 
které neumožňují řešit nejzjevnější 
kapacitní nedostatky, zejména nedostatky z 
první vlny týkající se zvláště kapacitních 
projektů zahrnujících maximum členských 
států; konstatuje, že žádoucí začleňování 
účasti v projektech stálé strukturované 
spolupráce nesmí narušit vysokou úroveň 
ambicí na straně zúčastněných členských 
států; domnívá se, že zapojení třetích zemí 
do stálé strukturované spolupráce musí již 
od začátku probíhat za velmi přísných 
podmínek a na základě zavedené a účinné 
reciprocity; vyzývá státy, aby předkládaly 
projekty, které mají strategický evropský 
rozměr, s cílem posílit evropskou 
technologickou a průmyslovou základnu 
obrany, která je nedílnou součástí procesu 
získávání strategické autonomie a více se 
týká operační stránky s cílem přímo 
reagovat na potřeby evropských armád a 
postupovat ve spolupráci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 

46. požaduje zrušení Evropského 
obranného fondu v jeho současné podobě 
(pod výhradním dohledem Komise) a 
žádá, aby byl svěřen do trvalé správy 
Rady, v souladu s pravidlem 
jednomyslnosti;
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Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, 
tak pro strategickou autonomii Unie; 
požaduje, aby byly řádně zohledněny 
první zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a 
o přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo 
k byrokratickým zádrhelům a bylo 
zaručeno, že programy budou odpovídat 
strategickým potřebám SBOP a členských 
států; domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci a zajistit 
podporu zapojení malých a středních 
podniků prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů a kapitálových investic; 
domnívá se, že 22 členských států se na 
základě svého členství v NATO zavázalo 
použít 20 % svého rozpočtu na obranu na 
investice do nových schopností, a měly by 
tudíž část tohoto rozpočtu speciálně 
vyčlenit na výzkum a vývoj a zaručit tak 
minimální výdaje do výzkumu a vývoje; 
Evropský obranný fond by měl aktivně 
spolupracovat s NATO s cílem usnadnit 
transatlantický technologický a 
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průmyslový rozvoj tak, aby byly 
odstraněny překážky a protekcionismus a 
zajistila se harmonizace vývozních 
licenčních řízení / politik přenosu 
technologií mezi členskými státy; zvláště 
je třeba dbát na vytvoření pracovní 
skupiny mezi agenturou EDA a 
NSPA/NCIA pro vypracování plánu, jenž 
má určit ideální nástroje pro akvizice a 
pro dosažení nejlepší hodnoty u výdajů na 
obranu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; 
požaduje, aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a 
o přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o akty v 
přenesené pravomoci týkající se 
pracovních programů, výši finančních 
prostředků fondu, otevřenost pro třetí země 
a realizaci odpovídající politiky duševního 
vlastnictví v souvislosti s bezpečností 
a obranou, s cílem chránit výsledky 
výzkumu; připomíná v této souvislosti 
vysoce citlivý a strategický charakter 
výzkumu v oblasti obrany, a to jak pro 
konkurenceschopnost průmyslu, tak pro 
perspektivu operační autonomie Unie; 
požaduje, aby byly řádně, transparentním 
a odpovědným způsobem zohledněny první 
a transparentní zkušenosti s realizací 
Evropského programu rozvoje obranného 
průmyslu (zvláště pokud jde o uplatňování 
výjimek pro způsobilé subjekty), pilotního 
projektu a přípravného opatření týkajícího 



PE643.151v01-00 40/111 AM\1192396CS.docx

CS

byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

se výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
zdůrazňuje, že by bylo logické doplnit 
společný výzkum a vývoj společnou 
politikou na úrovni EU v oblasti vývozu 
zbraní; domnívá se, že zaměření výhradně 
na dotování evropských průmyslových 
podniků v oblasti obrany z rozpočtových 
prostředků EU nepovede k vytvoření 
takového evropského odvětví obrany, které 
překoná vysokou neefektivnost a vysokou 
závislost na vývozu a které by se předně 
mělo věnovat tomu, aby byly armády 
členských států dobře vybaveny na 
budoucí operace SBOP; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby se Komise zaměřila na 
regulační přístup založený na prosazování 
balíčku opatření týkajících se obrany z 
roku 2009 a dalších pravidel, která jsou 
nezbytná pro stanovení parametrů malého 
a efektivního evropského trhu v oblasti 
obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
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výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo 
k byrokratickým zádrhelům a bylo 
zaručeno, že programy budou odpovídat 
strategickým potřebám SBOP a členských 
států; domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; domnívá se, že 
úspěch Evropského obranného fondu bude 
záviset na jeho schopnosti začlenit 
specifika obrany zúčastněných států a 
zajistit dostatečné rozpočtové prostředky a 
zároveň zabránit duplicitě průmyslových 
kompetencí, účinkům vytěsňování u 
vnitrostátních investic na obranu a 
komplikacím při provádění programů ve 
spolupráci; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu a zároveň 
regulace přístupu subjektů kontrolovaných 
třetími stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 

46. vyzývá Radu, aby přijala postoj 
Evropského parlamentu k článku 5 
nařízení o Evropském obranném fondu; 
zdůrazňuje, že je nutné Evropský obranný 
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došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

fond bezodkladně dokončit;  připomíná, že 
tento nástroj nebyl zatím definitivně 
schválen a že v dubnu 2019 došlo pouze k 
částečné politické dohodě; zdůrazňuje, že 
je důležité zachovat postoj Evropského 
parlamentu, pokud jde o výši finančních 
prostředků fondu, otevřenost pro třetí země 
a realizaci odpovídající politiky duševního 
vlastnictví v souvislosti s bezpečností 
a obranou, s cílem chránit výsledky 
výzkumu; připomíná v této souvislosti 
vysoce citlivý a strategický charakter 
výzkumu v oblasti obrany, a to jak pro 
konkurenceschopnost průmyslu, tak pro 
strategickou autonomii a svrchovanost 
Unie; požaduje, aby byly řádně zohledněny 
první zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu v případech, kdy 
jsou konečnými příjemci obranného 
průmyslu, aby bylo zaručeno, že programy 
budou odpovídat strategickým potřebám 
SBOP a členských států; domnívá se, že 
úspěch Evropského obranného fondu bude 
záviset na jeho schopnosti začlenit 
specifika obrany zúčastněných států a 
zajistit dostatečné rozpočtové prostředky a 
zároveň zabránit duplicitě průmyslových 
kompetencí, účinkům vytěsňování u 
vnitrostátních investic na obranu a 
komplikacím při provádění programů ve 
spolupráci; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu a zároveň 
regulace přístupu subjektů kontrolovaných 
třetími stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 372
Michael Gahler
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Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; vyzývá Evropskou 
komisi, aby účast třetích zemí podmínila 
recipročním otevřením zbrojního trhu; 
připomíná v této souvislosti vysoce citlivý 
a strategický charakter výzkumu v oblasti 
obrany, a to jak pro konkurenceschopnost 
průmyslu, tak pro strategickou autonomii 
Unie; požaduje, aby byly řádně zohledněny 
první zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti obstarat zbrojní vybavení, které 
lze skutečně využít, začlenit specifika 
obrany zúčastněných států a zajistit 
dostatečné rozpočtové prostředky a 
zároveň zabránit duplicitě průmyslových 
kompetencí, účinkům vytěsňování u 
vnitrostátních investic na obranu a 
komplikacím při provádění programů ve 
spolupráci; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu a zároveň 
regulace přístupu subjektů kontrolovaných 
třetími stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
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strategické autonomie;

Or. de

Pozměňovací návrh 373
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, 
tak pro strategickou autonomii Unie; 
požaduje, aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; požaduje, aby byly 
řádně zohledněny první zkušenosti s 
realizací Evropského programu rozvoje 
obranného průmyslu, zvláště pokud jde o 
uplatňování výjimek pro způsobilé 
subjekty, o pilotní projekt a o přípravné 
opatření Unie týkající se výzkumu v oblasti 
obrany; žádá, aby se členské státy nadále 
plně účastnily rozhodovacího procesu, aby 
nedocházelo k byrokratickým zádrhelům 
a bylo zaručeno, že programy budou 
odpovídat strategickým potřebám SBOP 
a členských států; domnívá se, že úspěch 
Evropského obranného fondu bude záviset 
na jeho schopnosti začlenit specifika 
obrany zúčastněných států a zajistit 
dostatečné rozpočtové prostředky a 
zároveň zabránit duplicitě průmyslových 
kompetencí, účinkům vytěsňování u 
vnitrostátních investic na obranu a 
komplikacím při provádění programů ve 
spolupráci; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu a zároveň 
regulace přístupu subjektů kontrolovaných 
třetími stranami k projektům financovaným 
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provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
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obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci, která se 
zakládá na společné unijní normalizaci 
výzbroje a vojenského vybavení a 
interoperabilitě; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu a zároveň 
regulace přístupu subjektů kontrolovaných 
třetími stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
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přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti zohlednit specifické potřeby 
zúčastněných států v oblasti obrany a 
zajistit dostatečné rozpočtové prostředky a 
zároveň zabránit duplicitě průmyslových 
kompetencí, účinkům vytěsňování u 
vnitrostátních investic na obranu a 
komplikacím při provádění programů ve 
spolupráci; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu regulací 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie a není v rozporu s 
bezpečnostními a obrannými zájmy EU a 
jejích členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
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charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti zohlednit specifické potřeby 
zúčastněných států v oblasti obrany a 
zajistit dostatečné rozpočtové prostředky a 
zároveň zabránit duplicitě průmyslových 
kompetencí, účinkům vytěsňování u 
vnitrostátních investic na obranu a 
komplikacím při provádění programů ve 
spolupráci; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu regulací 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie a není v rozporu s 
bezpečnostními a obrannými zájmy EU a 
jejích členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 

46. zdůrazňuje dosud virtuální 
charakter Evropského obranného fondu; 
připomíná, že tento nástroj nebyl zatím 
definitivně schválen a že v dubnu 2019 
došlo pouze k částečné politické dohodě; 



AM\1192396CS.docx 49/111 PE643.151v01-00

CS

zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti začlenit specifika obrany 
zúčastněných států a zajistit dostatečné 
rozpočtové prostředky a zároveň zabránit 
duplicitě průmyslových kompetencí, 
účinkům vytěsňování u vnitrostátních 
investic na obranu a komplikacím při 
provádění programů ve spolupráci; 
domnívá se, že rozvoj evropského 
obranného průmyslu a zároveň regulace 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným z 
fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

zdůrazňuje, že je důležité zachovat postoj 
Evropského parlamentu, pokud jde o výši 
finančních prostředků fondu, otevřenost 
pro třetí země a realizaci odpovídající 
politiky duševního vlastnictví v souvislosti 
s bezpečností a obranou, s cílem chránit 
výsledky výzkumu; připomíná v této 
souvislosti vysoce citlivý a strategický 
charakter výzkumu v oblasti obrany, a to 
jak pro konkurenceschopnost průmyslu, tak 
pro strategickou autonomii Unie; požaduje, 
aby byly řádně zohledněny první 
zkušenosti s realizací Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu, 
zvláště pokud jde o uplatňování výjimek 
pro způsobilé subjekty, o pilotní projekt a o 
přípravné opatření Unie týkající se 
výzkumu v oblasti obrany; žádá, aby se 
členské státy nadále plně účastnily 
rozhodovacího procesu, aby nedocházelo k 
byrokratickým zádrhelům a bylo zaručeno, 
že programy budou odpovídat strategickým 
potřebám SBOP a členských států; 
domnívá se, že úspěch Evropského 
obranného fondu bude záviset na jeho 
schopnosti zohlednit specifické potřeby 
zúčastněných států v oblasti obrany, 
zajistit dostatečné rozpočtové prostředky a 
zároveň zabránit duplicitě průmyslových 
kompetencí a zajistit doplňkovost 
vnitrostátních investic na obranu a 
komplikacím při provádění programů ve 
spolupráci; domnívá se, že rozvoj 
evropského obranného průmyslu regulací 
přístupu subjektů kontrolovaných třetími 
stranami k projektům financovaným 
z fondu plně odpovídá evropské ambici 
strategické autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 47
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. přeje si, aby rozhodnutí ohledně 
účasti třetích subjektů v projektech stálé 
strukturované spolupráce v žádném případě 
nezpochybňovala podmínky dohodnuté při 
jednáních o ERF a Evropském programu 
rozvoje obranného průmyslu, a to 
vzhledem ke striktně evropskému 
charakteru financování těchto programů;

47. přeje si, aby rozhodnutí ohledně 
účasti třetích subjektů v projektech stálé 
strukturované spolupráce v žádném případě 
nezpochybňovala podmínky dohodnuté při 
jednáních o ERF a Evropském programu 
rozvoje obranného průmyslu a aby byla 
podporována spolupráce se Spojeným 
královstvím po jeho vystoupení z Unie a s 
našimi transatlantickými partnery bez 
ohledu na charakter financování těchto 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. přeje si, aby rozhodnutí ohledně 
účasti třetích subjektů v projektech stálé 
strukturované spolupráce v žádném případě 
nezpochybňovala podmínky dohodnuté při 
jednáních o ERF a Evropském programu 
rozvoje obranného průmyslu, a to 
vzhledem ke striktně evropskému 
charakteru financování těchto programů;

47. přeje si, aby rozhodnutí ohledně 
účasti třetích subjektů v projektech stálé 
strukturované spolupráce v žádném případě 
nezpochybňovala podmínky dohodnuté při 
jednáních o ERF a Evropském programu 
rozvoje obranného průmyslu, a to 
vzhledem k tomu, že financování těchto 
programů podtrhuje evropskou přidanou 
hodnotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
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kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 
programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru v 
příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

kosmického odvětví pro Evropu, domnívá 
se, že ambiciózní politika pro oblast 
vesmíru může účinně přispívat ke 
zlepšování stálé strukturované spolupráce, 
a podtrhuje, že je nutné dosáhnout pokroku 
ve vývoji nových kapacit a technologií, 
které mají civilní i vojenské uplatnění, 
zejména v oblasti komunikací, 
zpravodajství, dohledu, průzkumu, řešení 
katastrof a kontroly zbraní, s cílem zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá 
návrh nařízení Komise, kterým se zavádí 
kosmický program Unie a Agentura 
Evropské unie pro kosmický program, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru v 
příštím VFR; podporuje návrh 
Evropského parlamentu financovat tento 
program do výše 16,9 milionu eur; je 
potěšen pokroky dosaženými na úrovni 
satelitních služeb EU (projekty Galileo, 
Copernicus, EGNOS); zdůrazňuje, že pro 
rozhodovací a operační nezávislost Unie je 
nezbytné disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
plánování, misím a operacím SBOP 
prostřednictvím satelitních snímků ve 
vysokém rozlišení; zdůrazňuje nezbytnost 
financovat prostřednictvím Evropského 
obranného fondu průmyslové projekty 
s kosmickým aspektem, kde může Unie mít 
skutečnou přidanou hodnotu a stát se 
klíčovým aktérem nových celosvětových 
iniciativ v oblasti průzkumu vesmíru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 381
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 48
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 
programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru v 
příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 
programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru 
v příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
domnívá se, že nové bezpečnostní 
iniciativy související s družicovou 
komunikací v rámci státní správy 
(GOVSATCOM) a s programem získávání 
poznatků o situaci ve vesmíru (SSA) 
významně přispějí k dosažení cílů 
evropského obranného akčního plánu a k 
posílení strategické nezávislosti Unie; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 48
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 
programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru v 
příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

48. uznává strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost pokroku ve vývoji 
technologií; vítá, že Komise předložila 
návrh kosmického programu s rozpočtem 
16 miliard EUR, jehož cílem je stimulovat 
vedoucí postavení Unie ve výzkumu 
vesmíru v příštím VFR; odmítá však 
jakoukoli militarizaci kosmického odvětví; 
bera na vědomí pokrok dosažený na 
úrovni satelitních služeb EU (projekty 
Galileo, Copernicus, EGNOS); zdůrazňuje, 
že pro rozhodovací a operační nezávislost 
Unie je nezbytné disponovat vhodnými 
satelitními prostředky v oblastech 
kosmického snímkování, shromažďování 
informací, komunikací a dohledu nad 
prostorem; domnívá se, že služby 
související s vesmírem musí být plně 
uzpůsobeny tak, aby byly schopny 
poskytovat podporu misím a operacím 
SBOP prostřednictvím satelitních snímků 
ve vysokém rozlišení;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 

48. zdůrazňuje, že Evropa by neměla 
přispívat k militarizaci vesmíru; bere ba 
vědomí, že Komise předložila návrh 
kosmického programu s rozpočtem 16 
miliard EUR, jehož cílem je stimulovat 
vedoucí postavení Unie ve výzkumu 
vesmíru v příštím VFR; je potěšen pokroky 
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programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru v 
příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 
programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru v 
příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 
programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru 
v příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
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disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; trvá 
na tom, že je důležité, aby Evropská unie 
měla autonomní přístup do vesmíru; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost dosáhnout pokroku 
ve vývoji technologií, které mají civilní i 
vojenské uplatnění a umožňují zaručit 
evropskou strategickou autonomii; vítá, že 
Komise předložila návrh kosmického 
programu s rozpočtem 16 miliard EUR, 
jehož cílem je stimulovat vedoucí 
postavení Unie ve výzkumu vesmíru v 
příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 

48. zdůrazňuje strategickou dimenzi 
kosmického odvětví pro Evropu a 
podtrhuje nezbytnost pokroku ve vývoji 
technologií, které mají civilní i vojenské 
uplatnění a mohou podpořit operace a cíle 
SBOP; vítá, že Komise předložila návrh 
kosmického programu s rozpočtem 16 
miliard EUR, jehož cílem je stimulovat 
vedoucí postavení Unie ve výzkumu 
vesmíru v příštím VFR; je potěšen pokroky 
dosaženými na úrovni satelitních služeb 
EU (projekty Galileo, Copernicus, 
EGNOS); zdůrazňuje, že pro rozhodovací a 
operační nezávislost Unie je nezbytné 
disponovat vhodnými satelitními 
prostředky v oblastech kosmického 
snímkování, shromažďování informací, 
komunikací a dohledu nad prostorem; 
domnívá se, že služby související s 
vesmírem musí být plně uzpůsobeny tak, 
aby byly schopny poskytovat podporu 
misím a operacím SBOP prostřednictvím 
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misím a operacím SBOP prostřednictvím 
satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

satelitních snímků ve vysokém rozlišení; 
zdůrazňuje nezbytnost financovat díky 
ERF průmyslové projekty s kosmickým 
aspektem, kde může Unie mít skutečnou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. zdůrazňuje, že družicová 
komunikace je nedílnou součástí obrany, 
bezpečnosti, humanitární pomoci, 
krizových intervencí a diplomacie a 
klíčovým prvkem civilních misí a 
vojenských operací, zejména v 
izolovaných oblastech s chybějící 
infrastrukturou; vítá iniciativu v oblasti 
družicových telekomunikací v rámci státní 
správy (Govsatcom), které zajistí členským 
státům přístup k zabezpečeným 
družicovým telekomunikacím; připomíná, 
že tato iniciativa byla uznána za součást 
globální strategie 2016;

Or. fr

Pozměňovací návrh 387
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. žádá, aby byla bezodkladně 
vypracována analýza možného využití 
geoprostorových kapacit Satelitního 
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střediska EU (SatCen) pro civilní účely; 
domnívá se, že družicové kapacity EU by 
měly sloužit nejen k bezpečnostním 
účelům, ale že by měly podporovat EU a 
členské státy i ve sledování migrace, 
lesním hospodářství, hledání přírodních 
zdrojů, ochraně hranic, kontrole stavu 
ledovců a v mnoha dalších činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Návrh usnesení
Bod 48 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48b. poukazuje na rizika kosmické 
infrastruktury z hlediska narušení nebo 
útoků či jiných hrozeb, včetně srážek s 
vesmírným smetím či jinými družicemi; 
opakuje, že je důležité zabezpečit klíčovou 
infrastrukturu a komunikaci, stejně jako 
rozvoj odolných technologií; domnívá se, 
že je nezbytné posílit kapacity pro zvládání 
vznikajících hrozeb v oblasti vesmíru, a 
vítá návrh Komise v rámci kosmického 
programu zlepšit současné služby 
sledování a pozorování vesmíru a objektů 
na oběžné dráze (SST);

Or. fr

Pozměňovací návrh 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 48 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48c. zdůrazňuje, že vojenské kapacity 
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ve vesmíru vlastní stále větší počet počet 
mocností; připomíná zásadu nezbrojení ve 
vesmíru zakotvenou v mezinárodním 
právu; konstatuje však, že některé 
mocnosti se této vize nedrží a předložily 
návrh zákona o vytvoření plně ozbrojené 
„vesmírné jednotky“ (Space Force), která 
by se specializovala na oblast vesmíru, 
čímž nyní definují vesmír jako prostředí 
ozbrojeného konfliktu; domnívá se, že 
Unie musí tuto tendenci ke zbrojení ve 
vesmíru a rovněž i myšlenku vesmírného 
odrazování zaměřeného na těžké 
poškození kosmických prostředků 
protivníka odmítnout, neboť tyto jevy je 
nutné považovat za charakteristický rys 
situace strategické nestability;

Or. fr

Pozměňovací návrh 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Návrh usnesení
Bod 48 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48d. domnívá se, že budoucí generální 
ředitelství Komise pro obranný a kosmický 
průmysl by mělo analyzovat synergie mezi 
evropskými kosmickými programy a 
Evropským obranným akčním plánem z 
listopadu 2016 s cílem zajistit celkovou 
soudržnost této strategické oblasti; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 391
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
konstatuje, že většinu strategických 
zdrojů, kritických infrastruktur a kapacit 
kontrolují členské státy a že jejich ochota 
zlepšit spolupráci je pro evropskou 
bezpečnost zásadní; znovu potvrzuje roli 
EU jakožto globálního zajišťovatele 
námořní bezpečnosti a zdůrazňuje, že je 
důležité rozvíjet příslušné vojenské a 
civilní schopnosti; vítá v tomto ohledu 
přijetí revidovaného akčního plánu 
Strategie pro námořní bezpečnost EU v 
červnu 2018;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
konstatuje, že většinu strategických zdrojů, 
kritických infrastruktur a kapacit kontrolují 
členské státy a že jejich ochota zlepšit 
spolupráci je pro evropskou bezpečnost 
zásadní; znovu potvrzuje roli EU jakožto 
globálního zajišťovatele námořní 
bezpečnosti a zdůrazňuje, že je důležité 
rozvíjet příslušné vojenské a civilní 
schopnosti; vítá v tomto ohledu přijetí 
revidovaného akčního plánu Strategie pro 
námořní bezpečnost EU v červnu 2018;

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci mořského prostředí, 
které umožní lepší kontrolu pohybu zboží 
a osob; konstatuje, že většinu strategických 
zdrojů, kritických infrastruktur a kapacit 
kontrolují členské státy a že jejich ochota 
zlepšit spolupráci je pro evropskou 
bezpečnost zásadní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 393
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Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
konstatuje, že většinu strategických zdrojů, 
kritických infrastruktur a kapacit kontrolují 
členské státy a že jejich ochota zlepšit 
spolupráci je pro evropskou bezpečnost 
zásadní; znovu potvrzuje roli EU jakožto 
globálního zajišťovatele námořní 
bezpečnosti a zdůrazňuje, že je důležité 
rozvíjet příslušné vojenské a civilní 
schopnosti; vítá v tomto ohledu přijetí 
revidovaného akčního plánu Strategie pro 
námořní bezpečnost EU v červnu 2018;

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
zdůrazňuje, že to znamená zaručit 
svobodu plavby, která nesmí být nikterak 
omezována; konstatuje, že většinu 
strategických zdrojů, kritických 
infrastruktur a kapacit kontrolují členské 
státy a že jejich ochota zlepšit spolupráci je 
pro evropskou bezpečnost zásadní; znovu 
potvrzuje roli EU jakožto globálního 
zajišťovatele námořní bezpečnosti a 
zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet příslušné 
vojenské a civilní schopnosti; vítá v tomto 
ohledu přijetí revidovaného akčního plánu 
Strategie pro námořní bezpečnost EU 
v červnu 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
konstatuje, že většinu strategických zdrojů, 
kritických infrastruktur a kapacit kontrolují 
členské státy a že jejich ochota zlepšit 
spolupráci je pro evropskou bezpečnost 
zásadní; znovu potvrzuje roli EU jakožto 
globálního zajišťovatele námořní 
bezpečnosti a zdůrazňuje, že je důležité 
rozvíjet příslušné vojenské a civilní 

49. je přesvědčen, že členské státy mají 
zásadní zájem na existenci zabezpečeného 
a otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný a zákonný pohyb zboží a 
osob a znemožní veškerý nezákonný 
pohyb ; konstatuje, že většinu 
strategických zdrojů, kritických 
infrastruktur a kapacit kontrolují členské 
státy a že jejich ochota zlepšit spolupráci je 
pro skutečně inkluzivní evropskou 
bezpečnost zásadní; znovu potvrzuje, že 
Evropa dokáže podpořit světovou námořní 
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schopnosti; vítá v tomto ohledu přijetí 
revidovaného akčního plánu Strategie pro 
námořní bezpečnost EU v červnu 2018;

bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Pierfrancesco Majorino

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
konstatuje, že většinu strategických zdrojů, 
kritických infrastruktur a kapacit kontrolují 
členské státy a že jejich ochota zlepšit 
spolupráci je pro evropskou bezpečnost 
zásadní; znovu potvrzuje roli EU jakožto 
globálního zajišťovatele námořní 
bezpečnosti a zdůrazňuje, že je důležité 
rozvíjet příslušné vojenské a civilní 
schopnosti; vítá v tomto ohledu přijetí 
revidovaného akčního plánu Strategie pro 
námořní bezpečnost EU v červnu 2018;

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
konstatuje, že většinu strategických zdrojů, 
kritických infrastruktur a kapacit kontrolují 
členské státy a že jejich ochota zlepšit 
spolupráci je pro evropskou bezpečnost 
zásadní; znovu potvrzuje roli EU jakožto 
zajišťovatele světové námořní bezpečnosti; 
vítá v tomto ohledu přijetí revidovaného 
akčního plánu Strategie pro námořní 
bezpečnost EU v červnu 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob; 
konstatuje, že většinu strategických zdrojů, 

49. je přesvědčen, že Unie má zásadní 
zájem na existenci zabezpečeného a 
otevřeného mořského prostředí, které 
umožní volný pohyb zboží a osob, a že by 
měla klást důraz na zmírňování napětí; 
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kritických infrastruktur a kapacit kontrolují 
členské státy a že jejich ochota zlepšit 
spolupráci je pro evropskou bezpečnost 
zásadní; znovu potvrzuje roli EU jakožto 
globálního zajišťovatele námořní 
bezpečnosti a zdůrazňuje, že je důležité 
rozvíjet příslušné vojenské a civilní 
schopnosti; vítá v tomto ohledu přijetí 
revidovaného akčního plánu Strategie pro 
námořní bezpečnost EU v červnu 2018;

konstatuje, že většinu strategických zdrojů, 
kritických infrastruktur a kapacit kontrolují 
členské státy a že jejich ochota zlepšit 
spolupráci je pro evropskou bezpečnost 
zásadní; znovu potvrzuje roli EU jakožto 
zajišťovatele námořní bezpečnosti a 
zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet příslušné 
vojenské a civilní kapacity; vítá v tomto 
ohledu přijetí revidovaného akčního plánu 
Strategie pro námořní bezpečnost EU 
v červnu 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc; vyzývá členské státy, 
aby posílily své kapacity a podporovaly 
spolupráci, tak aby zabránily státním a 
nestátním subjektům ze třetích zemí ve 
vměšování do rozhodování EU a 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 50
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; podporuje rozhodnutí NATO 
zahrnout kybernetické útoky do článku 5; 
vybízí členské státy, aby si v obdobném 
duchu poskytly vzájemnou pomoc v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich, tak jako 22 
členských států EU, které se ve 
strukturách NATO zavázaly k pomoci 
svým spojencům;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc; připomíná, že členský 
stát, který se stal obětí kybernetických 
útoků, může požádat o aktivaci doložky 
solidarity nebo doložky vzájemné obrany 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
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Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě 
kybernetických útoků, kybernetické trestné 
činnosti a kybernetického terorismu; 
zdůrazňuje, že kybernetické bezpečnostní 
incidenty často mají přeshraniční dosah, a 
tudíž zasáhnou více než jeden členský stát 
EU; domnívá se, že kybernetické útoky 
jsou vzhledem ke své povaze hrozbou, 
která vyžaduje reakci na úrovni EU; vybízí 
členské státy, aby si vzájemně poskytovaly 
pomoc, aby ochrana před kybernetickými 
bezpečnostními hrozbami nebyla 
roztříštěná;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, nekontrolované 
migrace, islámského terorismu a do jisté 
míry i kybernetické trestné činnosti a 
kybernetického terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU, včetně společných podpůrných 
kapacit pro vypracovávání analýz; vybízí 
členské státy, aby si v případě 
kybernetického útoku vedeného proti 
kterémukoli z nich poskytovaly vzájemnou 
pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu páchané 
státními i nestátními subjekty; domnívá se, 
že kybernetické útoky jsou vzhledem ke 
své povaze hrozbou, která vyžaduje reakci 
na úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

Or. en
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Pozměňovací návrh 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě v podobě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti a terorismu; domnívá se, že 
kybernetické útoky jsou vzhledem ke své 
povaze hrozbou, která vyžaduje reakci na 
úrovni EU; vybízí členské státy, aby si v 
případě kybernetického útoku vedeného 
proti kterémukoli z nich poskytovaly 
vzájemnou pomoc;

50. domnívá se, že EU a její členské 
státy čelí dříve neznámé hrozbě 
kybernetických útoků, jakož i kybernetické 
trestné činnosti, dezinformačních kampaní 
a terorismu; domnívá se, že kybernetické 
útoky jsou vzhledem ke své povaze 
hrozbou, která vyžaduje reakci na úrovni 
EU; vybízí členské státy, aby si v případě 
kybernetického útoku vedeného proti 
kterémukoli z nich poskytovaly vzájemnou 
pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. považuje za zásadní, aby EU a 
NATO pokračovaly ve sdílení 
zpravodajských informací a zintenzivnily 
je, aby bylo možné kybernetické útoky 
oficiálně lokalizovat a následně uložit 
omezující sankce subjektům, které za tyto 
útoky nesou odpovědnost; domnívá se, že 
je nezbytné, aby EU a NATO spolu nadále 
aktivně spolupracovaly a aby se za tímto 
účelem účastnily kybernetických cvičení a 
společných školení a udržovaly aktivní 
interakci na poli kybernetické bezpečnosti 
a obrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. žádá, aby byly vyčleněny stabilní 
finanční zdroje pro oddělení pro 
strategickou komunikaci ESVČ a aby 
solidní částka byla poskytnuta pracovní 
skupině East StratCom;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 50 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50b. naléhavě vyzývá ESVČ a Radu, 
aby zintenzívnily své stávající snahy o 
zlepšení kybernetické bezpečnosti, 
zejména misí SBOP, mimo jiné aby přijaly 
opatření na úrovni EU a členských států, 
která by zmírnila rizika ohrožující SBOP 
a která by se například zaměřila na 
zvyšování odolnosti pomocí vzdělávání, 
odborné přípravy a cvičení a také 
racionalizací unijní struktury vzdělávání a 
odborné přípravy EU v oblasti 
kybernetické obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
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Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá úsilí zaměřené na posilování 
schopnosti EU bojovat proti hrozbám 
označovaným jako „hybridní“, které jsou 
kombinací nejednoznačných postojů, 
přímých a nepřímých tlaků a sdružování 
vojenských a nevojenských kapacit a které 
zároveň patří mezi nepřetržité vnitřní a 
vnější bezpečnostní výzvy, jimž EU čelí; 
bere na vědomí úvahy ohledně aktivace 
doložky o vzájemné pomoci týkající se 
hybridních ohrožení, přičemž cílem je 
zajištění účinné společné reakce Evropské 
unie;

51. vítá úsilí zaměřené na posilování 
schopnosti EU bojovat proti hrozbám 
označovaným jako „hybridní“, které jsou 
kombinací nejednoznačných postojů, 
přímých a nepřímých tlaků a sdružování 
vojenských a nevojenských kapacit a které 
zároveň patří mezi nepřetržité vnitřní a 
vnější bezpečnostní výzvy, jimž EU čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vítá úsilí zaměřené na posilování 
schopnosti EU bojovat proti hrozbám 
označovaným jako „hybridní“, které jsou 
kombinací nejednoznačných postojů, 
přímých a nepřímých tlaků a sdružování 
vojenských a nevojenských kapacit a které 
zároveň patří mezi nepřetržité vnitřní a 
vnější bezpečnostní výzvy, jimž EU čelí; 
bere na vědomí úvahy ohledně aktivace 
doložky o vzájemné pomoci týkající se 
hybridních ohrožení, přičemž cílem je 
zajištění účinné společné reakce Evropské 
unie;

51. vítá úsilí zaměřené na posilování 
schopnosti členských států bojovat proti 
hrozbám označovaným jako „hybridní“, 
které jsou kombinací nejednoznačných 
postojů, přímých a nepřímých tlaků a 
sdružování vojenských a nevojenských 
kapacit a které zároveň patří mezi 
nepřetržité vnitřní a vnější bezpečnostní 
výzvy, jimž EU čelí; bere na vědomí úvahy 
ohledně aktivace doložky o vzájemné 
pomoci týkající se hybridních ohrožení, 
přičemž cílem je zajištění účinné společné 
reakce Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. chápe rostoucí význam 
počítačových kapacit a kapacit umělé 
inteligence a zdůrazňuje, že představují 
hrozbu pro všechny členské státy a orgány 
a instituce EU; naléhá na orgány EU a 
členské státy, aby pokračovaly se 
zdokonalováním svých počítačových 
technologií a technologií umělé 
inteligence a nepřestává vybízet ke 
spolupráci na technologických inovacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat v 
rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií;

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat 
v rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií; žádá, aby byla prosazována 
společná strategie pro umělou inteligenci, 
která dokáže posílit technické a 
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průmyslové kapacity EU a zároveň zajistit 
náležité etické a právní normy, jež zaručí 
její bezpečné provádění, a která se zaměří 
především na škody, které mohou 
napáchat smrtící autonomní zbraňové 
systémy a na důsledky pro lidská práva a 
lidskou důstojnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat v 
rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií;

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat 
v rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je nezbytný 
pro zaručení evropské schopnosti jednat v 
kapacitní a operační oblasti; vyzývá Unii, 
aby prostřednictvím existujících nástrojů 
(Evropský obranný fond, Evropská rada 
pro inovace, budoucí program Horizont 
Evropa, program Digitální Evropa) 
podpořila své investice do této oblasti, a 
zvláště do přelomových technologií, a aby 
zohlednila stanovisko Parlamentu o 
smrtících autonomních zbraňových 
systémech ze dne 12. září 2018 a dohodu, 
které dosáhl s Radou a Komisí o 
Evropském rozvojovém fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat v 
rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské 
strategické autonomie v kapacitní a 
operační oblasti; vyzývá Unii, aby 
prostřednictvím existujících nástrojů 
(Evropský obranný fond, Evropská rada 
pro inovace, budoucí program Horizont 
Evropa, program Digitální Evropa) 
podpořila své investice do této oblasti, a 
zvláště do přelomových technologií;

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence a strojového učení v 
evropské obraně; bere zejména na vědomí 
četné vojenské aplikace vyplývající z 
ovládání umělé inteligence, které umožňují 
spravovat a stimulovat operační prostředí, 
pomáhat v rozhodování, odhalovat hrozby 
a zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je nezbytné, 
má-li být zaručeno splnění operačních 
cílů; vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií; vybízí k transatlantické 
spolupráci v této oblasti, aby partnerství 
ve vývoji a uplatňování bylo využito k 
dosažení maximální přidané hodnoty u 
společných operací a závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat v 
rozhodování, odhalovat hrozby a 

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat 
v rozhodování, odhalovat hrozby a 
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zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií;

zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
připomíná však, že toto odvětví je nutné 
regulovat a že v diskusích o umělé 
inteligenci je nutné zohledňovat etický 
rozměr; vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat v 
rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií;

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat 
v rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií; vyzývá Unii, aby se aktivně 
zapojila do celosvětové regulace smrtících 
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autonomních zbraňových systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat v 
rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií;

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat 
v rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá členské státy, aby v tomto směru 
spolupracovaly, a Unii, aby 
prostřednictvím existujících nástrojů 
(Evropský obranný fond, Evropská rada 
pro inovace, budoucí program Horizont 
Evropa, program Digitální Evropa) 
podpořila své investice do této oblasti, a 
zvláště do přelomových technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 417
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 

52. uznává stále významnější místo 
umělé inteligence v evropské obraně; bere 
zejména na vědomí četné vojenské 
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aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat v 
rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila své investice 
do této oblasti, a zvláště do přelomových 
technologií;

aplikace vyplývající z ovládání umělé 
inteligence, které umožňují spravovat a 
stimulovat operační prostředí, pomáhat 
v rozhodování, odhalovat hrozby a 
zpracovávat shromážděné informace; 
zdůrazňuje, že rozvoj důvěryhodné umělé 
inteligence v oblasti obrany je technologie 
nezbytná pro zaručení evropské strategické 
autonomie v kapacitní a operační oblasti; 
vyzývá Unii, aby prostřednictvím 
existujících nástrojů (Evropský obranný 
fond, Evropská rada pro inovace, budoucí 
program Horizont Evropa, program 
Digitální Evropa) podpořila a zvýšila své 
investice do této oblasti, a zvláště do 
přelomových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. konstatuje, že nové technologie, 
včetně umělé inteligence, používané ve 
zbraňových systémech musí být vyvíjeny a 
používány v souladu se zásadami 
zodpovědných inovací a etickými 
zásadami, jako je veřejná odpovědnost a 
dodržování mezinárodního práva; 
domnívá se, že vzhledem k vysoce 
kontroverzní koncepci plně autonomních 
zbraňových systémů musí EU přezkoumat 
možnosti umělé inteligence a současně 
zaručit plné dodržování lidských práv a 
mezinárodního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Hilde Vautmans
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Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. bere na vědomí, že podle zprávy 
Europolu „Situace a vývoj terorismu v 
EU“ z roku 2019 byl ve spojitosti 
s chemickými, biologickými, 
radiologickými a jadernými látkami 
zaznamenán obecný nárůst teroristické 
propagandy, instruktážních materiálů a 
hrozeb a že je snazší získat poznatky o 
používání těchto zbraní; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je nutné Evropu lépe 
zabezpečit před chemickými, biologickými, 
radiologickými a jadernými látkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. oceňuje nové kapacity, které v 
místě operací poskytnou nové možnosti 
pro spolupráci jednotek v imerzivním 
digitálním prostoru a neustálou ochranu v 
téměř reálném čase, zejména pokud se síť 
5G zkombinuje s dalšími inovacemi, jako 
je např. obranný cloud a nadzvukové 
obranné systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. zdůrazňuje význam osvojení 
dovedností v oblasti kvantové výpočetní 
techniky a vyzdvihuje potřebu posílit 
spolupráci EU a USA v této oblasti s cílem 
zajistit, aby byla kvantová výpočetní 
technika nejprve zkonstruována mezi 
partnery, kteří mají vřelé vztahy a 
vzájemně se podporující cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 52 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52b. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
riziko šíření a použití chemických zbraní 
vážně ohrožuje mezinárodní mír a 
bezpečnost, musí EU nadále důrazně a 
důsledně, a to politicky i finančně 
podporovat Organizaci pro zákaz 
chemických zbraní (OPCW) při plnění 
jejího mandátu a posílit svou odolnost 
vůči hybridním, chemickým, biologickým, 
radiologickým a jaderným hrozbám;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 53 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53a. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU 
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při své činnosti v rámci SBOP 
uplatňovala genderové hledisko vzhledem 
k úloze, kterou hrají ženy ve válce, při 
stabilizaci po skončení konfliktu a v 
procesu budování míru; zdůrazňuje, že je 
třeba řešit genderové násilí jako válečný 
nástroj v oblastech zmítaných konflikty; 
zdůrazňuje, že ženy jsou válkou postiženy 
více než muži; vyzývá EU a její 
mezinárodní partnery, aby aktivně 
zapojily ženy do mírových a stabilizačních 
procesů a aby řešily jejich specifické 
bezpečnostní potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 53 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53a. bere na vědomí rostoucí význam 
bezpečnosti vesmírného prostoru a 
satelitů, vyzdvihuje důležitou úlohu 
Satelitního střediska Evropské unie a 
pověřuje jej, aby vypracovalo analýzu 
bezpečnosti a nedostatků satelitů EU a 
členských států, pokud jde o odolnost vůči 
vesmírnému smetí, kybernetickým útokům 
a přímým raketovým útokům, a aby o tom 
podalo zprávu;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
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strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce, a uznává, 
že při usilování o takovou autonomii je 
nutné zajistit doplňkovost s misemi a 
operacemi NATO a OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď s partnery vždy, když 
je to možné, nebo autonomně, je-li to 
nezbytné, přičemž musí plně využívat 
rámce pro mezinárodní institucionální 
spolupráci (NATO, OSN);

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

54. zdůrazňuje, že ambice EU být 
efektivním a důvěryhodným aktérem v 
oblasti bezpečnosti vychází ze schopnosti 
Evropanů jednat s cílem bránit univerzální 
hodnoty, zásady a normy, své zájmy, a to 
buď autonomně, nebo v rámci 
institucionální spolupráce (NATO, OSN);
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Or. en

Pozměňovací návrh 428
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo 
pokud možno v rámci institucionální 
spolupráce (NATO, OSN);

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OBSE, OSN);

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
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strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OBSE, OSN);

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo ve 
spolupráci s partnery (NATO, OSN);

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci institucionální spolupráce (NATO, 
OSN);

54. zdůrazňuje, že snaha o evropskou 
strategickou autonomii vychází ze 
schopnosti Evropanů jednat s cílem bránit 
své zájmy, a to buď autonomně, nebo v 
rámci spolupráce mezi jednotlivými státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 433
Hannah Neumann
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. domnívá se, že osou evropské 
strategické autonomie musí být trvalá 
spolupráce a strategické partnerství se 
zeměmi a organizacemi, které sdílejí 
hodnoty Unie; vítá mimoto, jak partneři v 
oblasti SBOP přispívají k misím a 
operacím Unie;

55. domnívá se, že klíčovou hodnotou 
pro bezpečnost a obranu je 
mnohostrannost, a zdůrazňuje, že EU se 
stane efektivním a spolehlivým aktérem 
bezpečnosti, pouze pokud budou její kroky 
založeny na trvalé spolupráci a 
strategickém partnerství se zeměmi a 
organizacemi, které sdílejí hodnoty Unie; 
vítá mimoto, jak partneři v oblasti SBOP 
přispívají k misím a operacím Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. domnívá se, že osou evropské 
strategické autonomie musí být trvalá 
spolupráce a strategické partnerství se 
zeměmi a organizacemi, které sdílejí 
hodnoty Unie; vítá mimoto, jak partneři v 
oblasti SBOP přispívají k misím a 
operacím Unie;

55. domnívá se, že osou evropské 
strategické autonomie musí být trvalá 
spolupráce a strategické partnerství se 
zeměmi a organizacemi, které sdílejí 
hodnoty Unie, zejména s NATO; vítá 
mimoto, jak partneři v oblasti SBOP 
přispívají k misím a operacím Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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55. domnívá se, že osou evropské 
strategické autonomie musí být trvalá 
spolupráce a strategické partnerství se 
zeměmi a organizacemi, které sdílejí 
hodnoty Unie; vítá mimoto, jak partneři v 
oblasti SBOP přispívají k misím a 
operacím Unie;

55. domnívá se, že osou evropských 
strategických ambicí musí být trvalá 
spolupráce a partnerství se zeměmi a 
organizacemi, které sdílejí hodnoty Unie; 
vítá mimoto, jak partneři v oblasti SBOP 
přispívají k misím a operacím Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. domnívá se, že osou evropské 
strategické autonomie musí být trvalá 
spolupráce a strategické partnerství se 
zeměmi a organizacemi, které sdílejí 
hodnoty Unie; vítá mimoto, jak partneři v 
oblasti SBOP přispívají k misím a 
operacím Unie;

55. domnívá se, že osou evropského 
jednání musí být trvalá spolupráce 
a strategické partnerství se zeměmi a 
organizacemi, které sdílejí hodnoty Unie; 
vítá mimoto, jak partneři v oblasti SBOP 
přispívají k misím a operacím Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 55 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55a. zdůrazňuje, že partnerství a 
spolupráce se zeměmi a organizacemi, 
které sdílejí hodnoty EU, přispívají k 
účinnější SBOP; vítá příspěvek partnerů 
SBOP k probíhajícím misím a operacím 
EU, které přispívají k posílení míru, 
regionální bezpečnosti a stability;
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Or. en

Pozměňovací návrh 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 55 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55a. uznává a vítá pokračující 
vojenskou přítomnost USA v Evropě a vítá 
navýšení rozpočtu pro evropskou 
iniciativu pro odstrašení („European 
Deterrence Initiative“) o 1,75 miliardy 
dolarů, takže její rozpočet tak v roce 2019 
činí 6,531 miliardy dolarů;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. považuje za zásadní zachovat 
pevnou, úzkou a privilegovanou spolupráci 
v oblasti obrany a bezpečnosti mezi Unií a 
Spojeným královstvím po brexitu; 
zdůrazňuje, že činnosti prováděné ve 
spolupráci se Spojeným královstvím 
umožní, aby Unie v kapacitní a operační 
oblasti disponovala kapacitami na lepší 
úrovni; zastává názor, že není namístě 
předpokládat spolupráci v oblasti obrany, z 
níž by byli Britové systematicky 
vylučováni; navrhuje uzavření smlouvy o 
obraně a bezpečnosti se Spojeným 
královstvím, která mu umožní, aby se v co 
největší míře podílelo na nástrojích Unie;

56. zdůrazňuje, že EU a Spojené 
království budou po brexitu i nadále sdílet 
stejné strategické prostředí a čelit stejným 
hrozbám pro jejich mír a bezpečnost a 
považuje za zásadní zachovat pevnou, 
úzkou a privilegovanou spolupráci v 
oblasti obrany a bezpečnosti mezi Unií a 
Spojeným královstvím po brexitu; 
zdůrazňuje, že činnosti prováděné ve 
spolupráci se Spojeným královstvím 
umožní, aby Unie v kapacitní a operační 
oblasti disponovala kapacitami na lepší 
úrovni; zastává názor, že není namístě 
předpokládat spolupráci v oblasti obrany, z 
níž by byli Britové systematicky 
vylučováni; navrhuje uzavření smlouvy o 
obraně a bezpečnosti se Spojeným 
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královstvím, která mu umožní, aby se v co 
největší míře podílelo na nástrojích Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. považuje za zásadní zachovat 
pevnou, úzkou a privilegovanou spolupráci 
v oblasti obrany a bezpečnosti mezi Unií a 
Spojeným královstvím po brexitu; 
zdůrazňuje, že činnosti prováděné ve 
spolupráci se Spojeným královstvím 
umožní, aby Unie v kapacitní a operační 
oblasti disponovala kapacitami na lepší 
úrovni; zastává názor, že není namístě 
předpokládat spolupráci v oblasti obrany, z 
níž by byli Britové systematicky 
vylučováni; navrhuje uzavření smlouvy o 
obraně a bezpečnosti se Spojeným 
královstvím, která mu umožní, aby se v co 
největší míře podílelo na nástrojích Unie;

56. považuje za zásadní zachovat 
pevnou, úzkou a privilegovanou spolupráci 
v oblasti obrany a bezpečnosti mezi Unií a 
Spojeným královstvím po brexitu; 
zdůrazňuje, že Spojené království 
představuje vojenskou sílu s největšími 
kapacitami a nasazením v Evropě; zastává 
názor, že není namístě předpokládat 
spolupráci v oblasti obrany, z níž by byli 
Britové systematicky vylučováni; navrhuje 
uzavření dohody o obraně a bezpečnosti se 
Spojeným královstvím, která mu umožní, 
aby se účastnilo misí Unie v konkrétních 
případech, zajistí velení jeho silám ve 
všech operacích SBOP a přinese 
ambiciózní vztah s EDA přesahující vztah 
s jinými třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
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čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí; domnívá se, že nové společné 
prohlášení EU-NATO podepsané v roce 
2018 zahajuje novou éru jejich partnerství 
a vítá další oblasti spolupráce, jako je 
vojenská mobilita, boj proti terorismu, 
posílení odolnosti vůči rizikům 
souvisejícím s CBRN a posilování 
postavení žen v mírové agendě;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Claudiu Manda

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí; vítá spolupráci EU a NATO 
prostřednictvím cvičení Defender-Europe 
20 a domnívá se, že je skutečnou 
příležitostí, aby Evropa otestovala 
schopnost reagovat na akt agrese, ale 
rovněž přezkoumala vývoj a zlepšení v 
oblasti překračování hranic a vojenské 
mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
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Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
musí vést ke vzájemnému posílení a musí 
respektovat zvláštnosti a úlohu každé z 
těchto dvou institucí a měla by i nadále 
probíhat při plném dodržování zásad 
inkluzivity, reciprocity a autonomie 
rozhodování obou organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Hilde Vautmans

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí; vyzývá k dostatečné koordinaci 
mezi všemi členskými státy NATO, 
zejména pokud jde o společné nebo 
evropské zájmy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 445
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a 
NATO se musí vzájemně doplňovat a 
respektovat zvláštnosti a úlohu každé z 
těchto dvou institucí;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí; prohlašuje, že ne všechny 
členské státy EU jsou členy NATO;

Or. en
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Pozměňovací návrh 447
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní územní obraně, tak jak je 
explicitně uznána ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie; je přesvědčen, že 
partnerství mezi Unií a NATO je zásadní, 
aby bylo možné čelit bezpečnostním 
výzvám, s nimiž je konfrontována Evropa a 
její sousedé; zastává názor, že spolupráce 
Unie a NATO se musí vzájemně doplňovat 
a respektovat zvláštnosti a úlohu každé 
z těchto dvou institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Ioan-Rareş Bogdan

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

57. 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 spolupráce 
Unie a NATO se musí vzájemně doplňovat 
a respektovat zvláštnosti a úlohu každé 
z těchto dvou institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
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Nikos Androulakis

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
se musí vzájemně doplňovat a respektovat 
zvláštnosti a úlohu každé z těchto dvou 
institucí;

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a NATO 
musí vést ke vzájemnému posílení a musí 
respektovat zvláštnosti a úlohu každé 
z těchto dvou institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. připomíná zásadní úlohu NATO v 
kolektivní obraně, tak jak je explicitně 
uznána ve Smlouvě o fungování Evropské 
unie; je přesvědčen, že partnerství mezi 
Unií a NATO je zásadní, aby bylo možné 
čelit bezpečnostním výzvám, s nimiž je 
konfrontována Evropa a její sousedé; 
zastává názor, že spolupráce Unie a 
NATO se musí vzájemně doplňovat a 
respektovat zvláštnosti a úlohu každé z 
těchto dvou institucí;

57. domnívá se, že skutečně nezávislá 
politika Evropy předpokládá vystoupení 
států, které jsou signatáři Washingtonské 
smlouvy, z NATO; přeje si, aby byla 
vytvořena aliance evropských národů, 
která zaručí bezpečnost kontinentu a 
diplomatickou a strategickou nezávislost 
svých členů; žádá vytvoření strategického 
partnerství s Ruskem a se Spojenými státy, 
které bude založeno na obraně společných 
zájmů evropských národů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 451
Raphaël Glucksmann
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Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. je znepokojen nedostatkem 
solidarity a rostoucím napětím mezi členy 
NATO, neboť kroky některých 
podkopávají bezpečnost jiných; pochybuje 
o tom, zda jsou Spojené státy skutečně 
odhodlány zaštiťovat společnou 
transatlantickou bezpečnostní 
architekturu; konstatuje, že jeden člen 
NATO spolupracuje s Ruskem na 
odzbrojení našich spojenců ve válce proti 
IS v Sýrii; vyzývá členské státy, aby 
přestaly sledovat rozdílné zájmy a 
zachovaly jednotu NATO;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. vítá nedávné posílení formálního i 
neformálního politického dialogu mezi 
EU a NATO, který zůstává základním 
nástrojem pro budování a posilování 
vzájemné důvěry a povědomí a 
porozumění parlamentů, pokud jde o 
klíčové otázky týkající se bezpečnosti 
evropsko-atlantické oblasti ve vztahu ke 
spojencům NATO a členským státům EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod 58



AM\1192396CS.docx 91/111 PE643.151v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. bere na vědomí význam partnerství 
mezi Unií a OSN při řešení mezinárodních 
konfliktů a při činnostech zaměřených na 
upevňování míru; vybízí obě organizace, 
aby ještě více koordinovaly své úsilí v 
oblastech, kam vysílají významné civilní a 
vojenské mise, s cílem zabránit duplicitě a 
optimalizovat součinnost;

58. bere na vědomí význam partnerství 
mezi Unií a OSN při řešení mezinárodních 
konfliktů v rámci stávajících dohodnutých 
formátů jednání na základě norem a 
zásad mezinárodního práva, Charty OSN 
a helsinského závěrečného aktu OBSE z 
roku 1975 a při činnostech na upevňování 
míru;  vybízí obě organizace, aby ještě více 
koordinovaly své úsilí v oblastech, kam 
vysílají významné civilní a vojenské mise, 
s cílem zabránit duplicitě a optimalizovat 
součinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. bere na vědomí význam partnerství 
mezi Unií a OSN při řešení mezinárodních 
konfliktů a při činnostech zaměřených na 
upevňování míru; vybízí obě organizace, 
aby ještě více koordinovaly své úsilí v 
oblastech, kam vysílají významné civilní a 
vojenské mise, s cílem zabránit duplicitě a 
optimalizovat součinnost;

58. bere na vědomí význam partnerství 
mezi Unií a OSN při řešení mezinárodních 
konfliktů a při činnostech zaměřených na 
upevňování míru; vybízí obě organizace, 
aby ještě více koordinovaly své úsilí v 
oblastech, kam vysílají významné civilní a 
vojenské mise, s cílem zabránit duplicitě a 
optimalizovat součinnost; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby přispívaly k mírové 
činnosti OSN, a vyzývá orgány EU, aby 
byly v tomto smyslu nápomocny;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Návrh usnesení
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Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje význam spolupráce 
Unie s ostatními mezinárodními 
organizacemi, zejména s Africkou unií a 
OBSE; domnívá se, že by Unie měla také 
posílit dialog a spolupráci s třetími zeměmi 
v daném regionu i s regionálními a 
subregionálními organizacemi;

59. zdůrazňuje význam spolupráce 
Unie s ostatními mezinárodními 
organizacemi, zejména s Africkou unií a 
OBSE; domnívá se, že by Unie měla také 
posílit dialog a spolupráci s třetími zeměmi 
v daném regionu i s regionálními a 
subregionálními organizacemi; domnívá se 
rovněž, že stabilní a mírové prostředí v 
zemích sousedících s EU je nezbytné pro 
stabilizaci regionu, ochranu obyvatel, 
zachování míru a předcházení 
konfliktům; s politováním bere na vědomí, 
že Evropská rada nedosáhla pokroku, 
pokud jde o rozšíření EU o západní 
Balkán, zejména pokud jde o zahájení 
jednání o členství se Severní Makedonií a 
Albánií; naléhavě vyzývá členské státy, 
Radu a Evropskou komisi, aby se zeměmi 
západního Balkánu zachovaly pevné 
vztahy na základě dřívějších závazků, 
které EU přijala ohledně jejich evropské 
perspektivy, aby podporovaly jejich 
reformy zaměřené na splnění kodaňských 
kritérií pro členství v EU, zajistily, aby 
každá země byla posuzována podle jejího 
skutečného pokroku v plnění těchto 
požadavků, aby zachovaly spolehlivý 
rámec pro rozšíření a aby dále 
prohlubovaly integraci regionu s cílem 
zajistit stabilní a mírový vývoj západního 
Balkánu jakožto strategického partnera 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Návrh usnesení
Bod 59
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje význam spolupráce 
Unie s ostatními mezinárodními 
organizacemi, zejména s Africkou unií a 
OBSE; domnívá se, že by Unie měla také 
posílit dialog a spolupráci s třetími zeměmi 
v daném regionu i s regionálními a 
subregionálními organizacemi;

59. zdůrazňuje význam spolupráce 
Unie s ostatními mezinárodními 
organizacemi, zejména s Africkou unií a 
OBSE; domnívá se, že by Unie měla také 
posílit dialog a spolupráci s třetími zeměmi 
sdílením svých hodnot a strategických 
priorit i s regionálními a subregionálními 
organizacemi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje význam spolupráce 
Unie s ostatními mezinárodními 
organizacemi, zejména s Africkou unií a 
OBSE; domnívá se, že by Unie měla také 
posílit dialog a spolupráci s třetími zeměmi 
v daném regionu i s regionálními a 
subregionálními organizacemi;

59. zdůrazňuje význam spolupráce 
Unie s ostatními mezinárodními 
organizacemi, zejména s OBSE a Africkou 
unií; domnívá se, že by Unie měla také 
posílit dialog a spolupráci s třetími zeměmi 
v daném regionu i s regionálními a 
subregionálními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 59 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59a. domnívá se, že s ohledem na 
rostoucí konflikty s Ruskem je nezbytná 
nová politika uvolnění v Evropě, která 
zohlední bezpečnostní potřeby 
východoevropských členských států, 
východních partnerů a vnímání ohrožení 
ze strany Ruska; vyzývá proto k posílení 
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úlohy OBSE zastřešující dialog mezi 
NATO a Organizací Smlouvy o kolektivní 
bezpečnosti ohledně nové bezpečnostní 
spolupráce a architektury v Evropě a k 
ekonomické spolupráci mezi EU a 
Euroasijskou hospodářskou unií; vyzývá 
dále k posílení dialogu na úrovni OSN, 
zejména s cílem pobízet Čínu a další státy 
ke zvýšení kontroly zbraní a ke 
globálnímu nukleárnímu a konvenčnímu 
odzbrojení a nešíření zbraní;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné 
v rámci struktur EU, NATO a OSN i 
mimo ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační 
a strategickou autonomii Unie; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že do této 
logiky týkající se intenzifikace vojenské 
spolupráce mezi členskými státy patří 
příklady spolupráce, jako je evropská 
iniciativa v oblasti zásahu, severská 
obranná spolupráce (NORDEFCO) nebo 
také stále více podporované začlenění 
německých a nizozemských ozbrojených 
sil;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační a 
strategickou autonomii Unie; zdůrazňuje v 
této souvislosti, že do této logiky týkající se 
intenzifikace vojenské spolupráce mezi 
členskými státy patří příklady spolupráce, 
jako je evropská iniciativa v oblasti 
zásahu, severská obranná spolupráce 
(NORDEFCO) nebo také stále více 
podporované začlenění německých a 
nizozemských ozbrojených sil;

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační a 
strategickou autonomii Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační a 
strategickou autonomii Unie; zdůrazňuje v 
této souvislosti, že do této logiky týkající 
se intenzifikace vojenské spolupráce mezi 
členskými státy patří příklady spolupráce, 
jako je evropská iniciativa v oblasti zásahu, 
severská obranná spolupráce 
(NORDEFCO) nebo také stále více 

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační 
autonomii Unie; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že do této logiky týkající se 
intenzifikace vojenské spolupráce mezi 
členskými státy patří příklady spolupráce, 
jako je evropská iniciativa v oblasti zásahu, 
severská obranná spolupráce 
(NORDEFCO), společné expediční síly 
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podporované začlenění německých a 
nizozemských ozbrojených sil;

nebo také stále více podporované začlenění 
německých a nizozemských ozbrojených 
sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační a 
strategickou autonomii Unie; zdůrazňuje v 
této souvislosti, že do této logiky týkající 
se intenzifikace vojenské spolupráce mezi 
členskými státy patří příklady spolupráce, 
jako je evropská iniciativa v oblasti zásahu, 
severská obranná spolupráce 
(NORDEFCO) nebo také stále více 
podporované začlenění německých a 
nizozemských ozbrojených sil;

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační 
cíle Unie; zdůrazňuje v této souvislosti, že 
do této logiky týkající se intenzifikace 
vojenské spolupráce mezi členskými státy 
patří příklady spolupráce, jako je evropská 
iniciativa v oblasti zásahu, severská 
obranná spolupráce (NORDEFCO), 
Visegrádská skupina V4 nebo také stále 
více podporované začlenění německých a 
nizozemských ozbrojených sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
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zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační a 
strategickou autonomii Unie; zdůrazňuje v 
této souvislosti, že do této logiky týkající 
se intenzifikace vojenské spolupráce mezi 
členskými státy patří příklady spolupráce, 
jako je evropská iniciativa v oblasti zásahu, 
severská obranná spolupráce 
(NORDEFCO) nebo také stále více 
podporované začlenění německých a 
nizozemských ozbrojených sil;

zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO, OBSE a OSN i 
mimo ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační a 
strategickou autonomii Unie; zdůrazňuje v 
této souvislosti, že do této logiky týkající 
se intenzifikace vojenské spolupráce mezi 
členskými státy patří příklady spolupráce, 
jako je evropská iniciativa v oblasti zásahu, 
severská obranná spolupráce 
(NORDEFCO) nebo také stále více 
podporované začlenění německých a 
nizozemských ozbrojených sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit operační a 
strategickou autonomii Unie; zdůrazňuje v 
této souvislosti, že do této logiky týkající 
se intenzifikace vojenské spolupráce mezi 
členskými státy patří příklady spolupráce, 
jako je evropská iniciativa v oblasti zásahu, 
severská obranná spolupráce 
(NORDEFCO) nebo také stále více 
podporované začlenění německých a 
nizozemských ozbrojených sil;

60. podporuje současně s mezinárodní 
spoluprací a partnerstvím kombinaci 
různých pružných, mnohotvárných a 
otevřených formátů spolupráce, které jsou 
zároveň operativní, ambiciózní a náročné v 
rámci struktur EU, NATO a OSN i mimo 
ně a které mohou usnadnit společné 
zapojení do operací a tím posílit SZBP a 
SBOP; zdůrazňuje v této souvislosti, že do 
této logiky týkající se intenzifikace 
vojenské spolupráce mezi členskými státy 
patří příklady spolupráce, jako je evropská 
iniciativa v oblasti zásahu, severská 
obranná spolupráce (NORDEFCO) nebo 
také stále více podporované začlenění 
německých a nizozemských ozbrojených 
sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
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Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. aby bylo možné čelit hrozbě šíření 
jaderných zbraní, zdůrazňuje význam 
mnohostranných jednání mezi Evropskou 
unií a zúčastněnými stranami; naléhavě 
vyzývá k dodržování jaderných smluv, 
podpoře uzavření nové smlouvy, která by 
nahradila smlouvu INF (Smlouvu o 
likvidaci raket středního a kratšího 
doletu), a k prodloužení platnosti Smlouvy 
o nešíření jaderných zbraní (NPT) v roce 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. uznává, že politická a hospodářská 
stabilita spolu s vojenskými kapacitami a 
spoluprací v subsaharské Africe mají 
klíčový význam pro zmírnění růstu 
džihádistických aktivit, migrační krize a 
pro boj proti šíření a vlivu extremismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 60 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60b. uznává a podporuje misi EU pro 
pomoc na hranicích (EUBAM) v Libyi, 
která pomáhá s přechodem k demokracii 
a působí v oblasti vzdělávání, poradenství 
a rozvíjení zabezpečení libyjských hranic 
na zemi, ve vzduchu a na moři;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 60 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60c. vyzývá dále EU, aby dodržovala 
své závazky přijaté na čtvrtém summitu 
EU-Afrika na podporu hospodářské a 
politické stability a aby dále podporovala 
kapacity afrických pohotovostních sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Návrh usnesení
Bod 60 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60d. doporučuje, aby členské státy 
přijaly zbraňové systémy a munici 
odpovídající normám NATO, aby byla 
zachována interoperabilita spojenců;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Návrh usnesení
Bod 60 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60e. vybízí členské státy, aby nadále 
spolupracovaly s AU a plnily závazky, 
které již dříve přijaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 60 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60f. vybízí členské státy, aby nadále 
spolupracovaly se zeměmi ASEAN ve 
všech aspektech, na nichž již bylo 
dosaženo dohody; dále zdůrazňuje, že je 
potřeba spolupracovat v hospodářské 
oblasti a v boji proti terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 60 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60g. uznává rostoucí politickou, 
hospodářskou, environmentální, 
bezpečnostní a strategickou hodnotu 
polárního kruhu a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby pokračovaly ve 
spolupráci s polárním kruhem ve všech 
otázkách, které jsou v zájmu EU, a aby 
vypracovaly komplexní strategii pro tento 
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region;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské 
komise, za něž odpovídá nominovaná 
kandidátka na funkci komisařky pro 
vnitřní trh; konstatuje, že by toto nové 
generální ředitelství mělo být pověřeno 
podporou, koordinací nebo doplňováním 
opatření členských států v oblasti 
evropské obrany a mělo by tak přispívat k 
posilování evropské strategické 
autonomie; bere na vědomí stanovení jeho 
pěti hlavních úkolů (provádění a kontrola 
ERF, vytvoření otevřeného a 
konkurenčního evropského trhu s 
obranným vybavením, provádění akčního 
plánu o vojenské mobilitě, upevnění 
silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství 
podobu; klade si otázku ohledně jeho 
propojení s dalšími strukturami, které 
působí v oblasti obranné politiky a které 
plní jiné funkce (Evropská obranná 
agentura EDA, ESVČ apod.);

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám, například zřízení 
společné obrany v blízké budoucnosti, jak 
s ním počítá čl. 42 odst. 2 SEU; domnívá 
se, že konference o budoucnosti Evropy 
bude muset uvažovat o evropské obraně a 
odpovídajícím způsobem reagovat na 
vývoj strategického prostředí EU, 
případně zvážit změnu Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Tonino Picula
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Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany a 
mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany 
a mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.), s cílem zvýšit efektivitu při 
využívání dostupných zdrojů a zajistit 
účinnou spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany a 
mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany; 
bere na vědomí stanovení jeho pěti 
hlavních úkolů (provádění a kontrola ERF, 
vytvoření otevřeného a konkurenčního 
evropského trhu s obranným vybavením, 
provádění akčního plánu o vojenské 
mobilitě, upevnění silného a inovačního 
kosmického průmyslu, provádění 
budoucího kosmického programu), vyzývá 
však Komisi, aby podrobněji upřesnila, 
jakou bude mít nové generální ředitelství 
podobu; klade si otázku, jak svou práci 
propojí s dalšími strukturami, které působí 
v oblasti obranné politiky a které plní jiné 
funkce (Evropská obranná agentura EDA, 
ESVČ apod.), a jaké kroky hodlá 
podniknout k prosazování balíčku z roku 
2009 v oblasti obrany a dalších 
regulačních aspektů týkajících se 
vznikajícího evropského trhu s obranným 
vybavením a kontroly vývozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k 
významným strukturálním změnám; bere 
na vědomí vytvoření generálního 
ředitelství pro obranu a vesmír v rámci 
Evropské komise, za něž odpovídá 

61. staví se proti vytvoření generálního 
ředitelství pro obranu a vesmír v rámci 
Evropské komise, za něž odpovídá 
nominovaná kandidátka na funkci 
komisařky pro vnitřní trh; konstatuje, že by 
toto nové generální ředitelství mělo být 
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nominovaná kandidátka na funkci 
komisařky pro vnitřní trh; konstatuje, že by 
toto nové generální ředitelství mělo být 
pověřeno podporou, koordinací nebo 
doplňováním opatření členských států v 
oblasti evropské obrany a mělo by tak 
přispívat k posilování evropské strategické 
autonomie; bere na vědomí stanovení jeho 
pěti hlavních úkolů (provádění a kontrola 
ERF, vytvoření otevřeného a 
konkurenčního evropského trhu s 
obranným vybavením, provádění akčního 
plánu o vojenské mobilitě, upevnění 
silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

pověřeno podporou, koordinací nebo 
doplňováním opatření členských států v 
oblasti evropské obrany a mělo by tak 
přispívat k posilování evropské strategické 
autonomie; bere na vědomí stanovení jeho 
pěti hlavních úkolů (provádění a kontrola 
ERF, vytvoření otevřeného a 
konkurenčního evropského trhu s 
obranným vybavením, provádění akčního 
plánu o vojenské mobilitě, upevnění 
silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

Or. fr

Pozměňovací návrh 477
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany a 
mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; vítá vytvoření 
generálního ředitelství pro obranu a vesmír 
v rámci Evropské komise, za něž odpovídá 
nominovaná kandidátka na funkci 
komisařky pro vnitřní trh; konstatuje, že by 
toto nové generální ředitelství mělo být 
pověřeno podporou, koordinací nebo 
doplňováním opatření členských států v 
oblasti evropské obrany a mělo by tak 
přispívat k posilování evropské strategické 
autonomie; bere na vědomí stanovení jeho 
pěti hlavních úkolů (provádění a kontrola 
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(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

ERF, vytvoření otevřeného a 
konkurenčního evropského trhu s 
obranným vybavením, provádění akčního 
plánu o vojenské mobilitě, upevnění 
silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
vybízí Komisi, aby předložila plán, v němž 
stanoví jeho propojení s dalšími 
strukturami, které působí v oblasti obranné 
politiky a které plní jiné funkce (Evropská 
obranná agentura EDA, ESVČ apod.);

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k 
významným strukturálním změnám; bere 
na vědomí vytvoření generálního 
ředitelství pro obranu a vesmír v rámci 
Evropské komise, za něž odpovídá 
nominovaná kandidátka na funkci 
komisařky pro vnitřní trh; konstatuje, že by 
toto nové generální ředitelství mělo být 
pověřeno podporou, koordinací nebo 
doplňováním opatření členských států v 
oblasti evropské obrany a mělo by tak 
přispívat k posilování evropské strategické 
autonomie; bere na vědomí stanovení jeho 
pěti hlavních úkolů (provádění a kontrola 
ERF, vytvoření otevřeného a 
konkurenčního evropského trhu s 
obranným vybavením, provádění akčního 
plánu o vojenské mobilitě, upevnění 
silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany se odráží ve 
strukturálních změnách; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany; 
bere na vědomí stanovení jeho pěti 
hlavních úkolů (provádění a kontrola ERF, 
vytvoření otevřeného a konkurenčního 
evropského trhu s obranným vybavením, 
provádění akčního plánu o vojenské 
mobilitě, upevnění silného a inovačního 
kosmického průmyslu, provádění 
budoucího kosmického programu), vyzývá 
však Komisi, aby podrobněji upřesnila, 
jakou bude mít nové generální ředitelství 
podobu; klade si otázku ohledně jeho 
propojení s dalšími strukturami, které 



PE643.151v01-00 106/111 AM\1192396CS.docx

CS

bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

působí v oblasti obranné politiky a které 
plní jiné funkce (Evropská obranná 
agentura EDA, ESVČ apod.);

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany a 
mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; vítá oznámení o 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá komisař pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany 
a mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu); vyzývá Komisi, 
aby podrobněji upřesnila, jakou bude mít 
nové generální ředitelství podobu; klade si 
otázku ohledně jeho propojení s dalšími 
strukturami, které působí v oblasti obranné 
politiky a které plní jiné funkce (Evropská 
obranná agentura EDA, ESVČ apod.);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 480
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany a 
mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranný průmysl a vesmír v rámci 
Evropské komise, za něž odpovídá 
nominovaná kandidátka na funkci 
komisařky pro vnitřní trh; konstatuje, že by 
toto nové generální ředitelství mělo být 
pověřeno podporou, koordinací nebo 
doplňováním opatření členských států v 
oblasti evropské obrany a mělo by tak 
přispívat k posilování evropské strategické 
autonomie; bere na vědomí stanovení jeho 
pěti hlavních úkolů (provádění a kontrola 
ERF, vytvoření otevřeného a 
konkurenčního evropského trhu s 
obranným vybavením, provádění akčního 
plánu o vojenské mobilitě, upevnění 
silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

Or. de

Pozměňovací návrh 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Návrh usnesení
Bod 61
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany a 
mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
klade si otázku ohledně jeho propojení s 
dalšími strukturami, které působí v oblasti 
obranné politiky a které plní jiné funkce 
(Evropská obranná agentura EDA, ESVČ 
apod.);

61. domnívá se, že posun v oblasti 
evropské obrany otvírá cestu k významným 
strukturálním změnám; bere na vědomí 
vytvoření generálního ředitelství pro 
obranu a vesmír v rámci Evropské komise, 
za něž odpovídá nominovaná kandidátka 
na funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany 
a mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního kosmického 
průmyslu, provádění budoucího 
kosmického programu), vyzývá však 
Komisi, aby podrobněji upřesnila, jakou 
bude mít nové generální ředitelství podobu; 
zdůrazňuje potřebu koordinace s dalšími 
strukturami, které působí v oblasti obranné 
politiky a které plní jiné funkce (Evropská 
obranná agentura EDA, ESVČ apod.);

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Návrh usnesení
Bod 61 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61a. bere na vědomí vytvoření 
generálního ředitelství pro obranu 
a vesmír v rámci Evropské komise, za něž 
odpovídá nominovaná kandidátka na 
funkci komisařky pro vnitřní trh; 
konstatuje, že by toto nové generální 
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ředitelství mělo být pověřeno podporou, 
koordinací nebo doplňováním opatření 
členských států v oblasti evropské obrany 
a mělo by tak přispívat k posilování 
evropské strategické autonomie; bere na 
vědomí stanovení jeho pěti hlavních úkolů 
(provádění a kontrola ERF, vytvoření 
otevřeného a konkurenčního evropského 
trhu s obranným vybavením, provádění 
akčního plánu o vojenské mobilitě, 
upevnění silného a inovačního 
kosmického průmyslu, provádění 
budoucího kosmického programu), vyzývá 
však Komisi, aby podrobněji upřesnila, 
jakou bude mít nové generální ředitelství 
podobu; klade si otázku ohledně jeho 
propojení s dalšími strukturami, které 
působí v oblasti obranné politiky a které 
plní jiné funkce (Evropská obranná 
agentura EDA, ESVČ apod.);

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Návrh usnesení
Bod 61 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61a. připomíná, že vytváření nových 
formátů, např. Rady bezpečnosti EU, jak 
prosazují kancléřka Merkelová a 
prezident Macron, a nové způsoby užší 
koordinace v EU a s mezinárodními 
orgány by případně mohly přispět ke 
zefektivnění rozhodovacích procesů v 
rámci SZBP; zastává názor, že společně se 
zřízením těchto struktur by měly být 
rovněž vytvořeny mechanismy pro 
zajištění jejich demokratické kontroly 
Evropským parlamentem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Návrh usnesení
Bod 61 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61a. zavazuje se, že Evropský parlament 
bude úzce sledovat a kontrolovat mise, 
nástroje a iniciativy v oblasti evropské 
obrany; vyzývá vysokou představitelku, 
místopředsedkyni Komise, Radu a dotčené 
evropské struktury, aby pravidelně 
podávaly podvýboru zprávy o výkonu 
svého mandátu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Návrh usnesení
Bod 61 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61b. žádá vypracování evropské 
obranné strategie jako nezbytného 
doplňku globální strategie z roku 2016, s 
cílem vytvořit potřebný strategický a 
programový rámec pro účinné nasazování 
nových nástrojů a prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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62. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Evropské radě, Radě, 
nominované kandidátce na komisařku pro 
vnitřní trh, místopředsedovi Komise, 
vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
generálnímu tajemníkovi OSN, 
generálnímu tajemníkovi NATO, 
agenturám EU působícím v oblastech 
vesmíru, bezpečnosti a obrany a vládám a 
parlamentům členských států.

62. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Evropské radě, Radě, 
nominované kandidátce na komisařku pro 
vnitřní trh, místopředsedovi Komise, 
vysokému představiteli Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
OBSE, generálnímu tajemníkovi OSN, 
generálnímu tajemníkovi NATO, 
agenturám EU působícím v oblastech 
vesmíru, bezpečnosti a obrany a vládám a 
parlamentům členských států.

Or. en


