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Pozmeňujúci návrh 1
Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stratégiu námornej 
bezpečnosti EÚ z 24. júna 2014,

– so zreteľom na stratégiu námornej 
bezpečnosti EÚ z 24. júna 2014 vrátane jej 
akčného plánu prijatého 18. novembra 
2014,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stratégiu námornej 
bezpečnosti EÚ z 24. júna 2014,

– so zreteľom na stratégiu námornej 
bezpečnosti EÚ z 24. júna 2014 a akčný 
plán stratégie námornej bezpečnosti 
prijatý v decembri 2014,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Citácia 18 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. 
novembra 2012 o počítačovej bezpečnosti 
a obrane,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Neena Gill

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; domnieva sa, že čoraz výraznejšie 
zapájanie USA a Ruska v Ázii vyvoláva 
potrebu, aby EÚ vytvorila proaktívnejšiu 
bezpečnostnú stratégiu voči tomuto 
regiónu; ďalej sa domnieva, že dôsledky 
finančnej krízy pre rozpočty a kapacity 
členských štátov len zdôrazňujú, že je 
potrebné, aby Únia prevzala väčšiu 
zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 
a obranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
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Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia spoločne a koordinovane prevzala 
väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 
bezpečnosť a obranu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie, a to kvôli 
veľkému počtu dlhodobých aj nových 
bezpečnostných výziev; považuje vojnu na 
Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov zdôrazňujú význam toho, aby Únia 
prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju 
vlastnú bezpečnosť a obranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel a v Africkom rohu za priame 
ohrozenie bezpečnosti Únie; ďalej sa 
domnieva, že obnova rovnováhy USA 
smerom k ázijsko-tichomorskej oblasti a 
dôsledky finančnej krízy pre rozpočty a 
kapacity členských štátov len zdôrazňujú, 
že je potrebné, aby Únia prevzala väčšiu 
zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 
a obranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
východného a južného okolia Európskej 
únie je výrazne zhoršené a čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje 
konflikt na východnej Ukrajine, konflikty 
v Sýrii a Iraku so vzostupom teroristickej 
organizácie ISIL, líbyjskú krízu a hrozbu 
terorizmu v regióne Sahel za priame 
ohrozenie bezpečnosti Únie; domnieva sa, 
že vnútorné a vonkajšie výzvy, ktorým 
európska bezpečnosť čelí, sú úzko 
prepojené; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty na obranu a kapacity 
členských štátov len zdôrazňujú, že je 
potrebné, aby Únia a členské štáty prevzali 



AM\1047490SK.doc 7/89 PE546.824v01-00

SK

väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú 
bezpečnosť a obranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; zdôrazňuje, že stratégia EÚ pre 
región Sahel by mala jasnejšie určiť 
priority a opäť aktualizovať jednotné 
akcie v oblasti medzi Európou, 
Stredozemným morom a africkým 
kontinentom; ďalej sa domnieva, že 
obnova rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
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Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; zdôrazňuje, že Európska únia bude 
účinne reagovať na nové bezpečnostné 
výzvy len v prípade, ak jej štruktúry a jej 
členské štáty budú pracovať spolu, 
v spoločnom a skutočne koordinovanom 
úsilí v kontexte SZBP/SBOP; ďalej sa 
domnieva, že obnova rovnováhy USA 
smerom k ázijsko-tichomorskej oblasti a 
dôsledky finančnej krízy pre rozpočty a 
kapacity členských štátov len zdôrazňujú, 
že je potrebné, aby Únia prevzala väčšiu 
zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť 
a obranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; okrem toho sa domnieva, že tieto 
viacnásobné hrozby posilňujú základný 
význam partnerstva EÚ s NATO 
a odhodlanosť udržať transatlantické 
spojenectvo;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v 
regióne Sahel za priame ohrozenie 
bezpečnosti Únie; ďalej sa domnieva, že 
obnova rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozby terorizmu v Afrike, 
najmä v regióne Sahel za priame ohrozenie 
bezpečnosti Únie; ďalej sa domnieva, že 
obnova rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Ramona Nicole Mănescu

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame ohrozenie bezpečnosti 
Únie; ďalej sa domnieva, že obnova 
rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 

1. domnieva sa, že bezpečnostné prostredie 
Európskej únie a jej okolia je čoraz 
nestabilnejšie a nestálejšie; považuje vojnu 
na Ukrajine, konflikty v Sýrii a Iraku so 
vzostupom teroristickej organizácie ISIL, 
líbyjskú krízu a hrozbu terorizmu v regióne 
Sahel za priame vážne ohrozenie 
bezpečnosti Únie; ďalej sa domnieva, že 
obnova rovnováhy USA smerom k ázijsko-
tichomorskej oblasti a dôsledky finančnej 
krízy pre rozpočty a kapacity členských 
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štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu;

štátov len zdôrazňujú, že je potrebné, aby 
Únia prevzala väčšiu zodpovednosť za 
svoju vlastnú bezpečnosť a obranu; 
domnieva sa, že so zreteľom na súčasný 
medzinárodný kontext, ktorý 
charakterizujú medziskupinové 
a medzináboženské konflikty, najmä 
v oblasti Blízkeho východu, a teroristické 
činy páchané aj na území európskych 
štátov a zrejme motivované náboženskými 
dôvodmi, urgentne potrebujeme 
konštruktívnu spoluprácu členských 
štátov a tiež spoluprácu s vonkajšími 
partnermi, pokiaľ ide o akékoľvek ciele, 
ktorých sa teroristické činy týkajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. je hlboko znepokojený krokmi Ruska 
voči členským štátom Európskej únie, 
ktoré eskalujú a majú zastrašovať, ktoré 
majú okrem iného podobu rozsiahlych 
vojenských cvičení uskutočňovaných 
v bezprostrednom susedstve Európskej 
únie a ktoré zahŕňajú aj použitie 
nukleárnych zbraní proti členom 
Európskej únie a NATO; je taktiež hlboko 
znepokojený početnými demonštratívnymi 
preletmi ruských vojenských lietadiel 
v blízkosti vzdušného priestoru mnohých 
členov Európskej únie a NATO, ktoré 
prispievajú k eskalácii napätia a ohrozujú 
bezpečnosť civilnej leteckej dopravy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že realita a globálne 
problémy poukazujú na to, že hranice 
vonkajšej a vnútornej bezpečnosti sa čoraz 
viac stierajú a že SBOP sa musí začleniť 
do rámca komplexnej politiky bezpečnosti 
a obrany; poukazuje na potrebu 
vypracovať dlhodobé stratégie a posilniť 
kapacitu okamžitej reakcie EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
udržiavaním a modernizáciou ruského 
arzenálu taktických jadrových hlavíc, 
ktorý je mnohonásobne väčší než 
zodpovedajúci arzenál NATO, nad úlohou 
tohto faktora vo vojenskej doktríne Ruska, 
ako aj nad signálmi o porušovaní Dohody 
o raketách stredného doletu zo strany 
Ruska, čo by pre Európu a iných susedov 
Ruska predstavovalo vážnu hrozbu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. nazdáva sa, že súčasná miera neistoty na 
hraniciach a v blízkom okolí Európskej 
únie nemá od zavedenia EBOP/SBOP na 
konci 90. rokov precedens; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Únia nie je 
schopná čeliť všetkým svojim výzvam ako 
rozhodujúci hráč a príliš často sa 
obmedzuje na účasť na iniciatívach 
jedného alebo viacerých členských štátov 
či aliancií ad hoc, v ktorých zohráva len 
okrajovú alebo vedľajšiu úlohu;

2. nazdáva sa, že súčasná miera neistoty na 
hraniciach a v blízkom okolí Európskej 
únie nemá od zavedenia EBOP/SBOP na 
konci 90. rokov precedens; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Únia nie je 
schopná čeliť všetkým svojim výzvam 
spoločne ako rozhodujúci hráč a príliš 
často sa obmedzuje na účasť na 
iniciatívach jedného alebo viacerých 
členských štátov či aliancií ad hoc, v 
ktorých zohráva len okrajovú alebo 
vedľajšiu úlohu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 18
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. nazdáva sa, že súčasná miera neistoty na 
hraniciach a v blízkom okolí Európskej 
únie nemá od zavedenia EBOP/SBOP na 
konci 90. rokov precedens; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Únia nie je 
schopná čeliť všetkým svojim výzvam ako 
rozhodujúci hráč a príliš často sa 
obmedzuje na účasť na iniciatívach 
jedného alebo viacerých členských štátov 
či aliancií ad hoc, v ktorých zohráva len 
okrajovú alebo vedľajšiu úlohu;

2. nazdáva sa, že súčasná miera neistoty na 
hraniciach a v blízkom okolí Európskej 
únie nemá od zavedenia EBOP/SBOP na 
konci 90. rokov precedens; konštatuje, že 
Únia nedokáže čeliť všetkým týmto 
výzvam a spolieha sa na iniciatívy 
jedného alebo viacerých členských štátov 
či aliancií ad hoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Ramona Nicole Mănescu
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. nazdáva sa, že súčasná miera neistoty na 
hraniciach a v blízkom okolí Európskej 
únie nemá od zavedenia EBOP/SBOP na 
konci 90. rokov precedens; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Únia nie je 
schopná čeliť všetkým svojim výzvam ako 
rozhodujúci hráč a príliš často sa 
obmedzuje na účasť na iniciatívach 
jedného alebo viacerých členských štátov 
či aliancií ad hoc, v ktorých zohráva len 
okrajovú alebo vedľajšiu úlohu;

2. nazdáva sa, že súčasná miera neistoty na 
hraniciach a v blízkom okolí Európskej 
únie nemá od zavedenia EBOP/SBOP na 
konci 90. rokov precedens; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Únia nie je 
schopná čeliť všetkým svojim výzvam ako 
rozhodujúci hráč a príliš často sa 
obmedzuje na účasť na iniciatívach 
jedného alebo viacerých členských štátov 
či aliancií ad hoc, v ktorých zohráva len 
okrajovú alebo vedľajšiu úlohu; domnieva 
sa, že väčšia koordinácia v oblasti 
analyzovania a šírenia spravodajských 
a bežných informácií EÚ zlepší našu 
schopnosť predchádzať krízam 
a reagovať na ne s efektívnejšími 
výsledkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že Európska únia je 
spoločenstvom hodnôt a je povinná 
chrániť tieto hodnoty za vlastnými 
hranicami, s dôrazom na ľudské práva 
a základné slobody; v tejto súvislosti 
pripomína, že používanie sily musí byť 
v tomto smere krajným opatrením;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
musia spoločne definovať strategické 
scenáre a musia sa naliehavo prispôsobiť 
týmto novým bezpečnostným výzvam, 
najmä prostredníctvom účinného 
využívania existujúcich nástrojov SBOP, 
dôkladnejšej koordinácie národných 
opatrení a v prípade potreby pragmatického 
a pružného zavádzania nových 
mechanizmov na vyjadrenie európskej 
solidarity;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 22
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP a ich lepšieho 
naviazania na nástroje v oblasti 
zahraničných vecí, humanitárnu pomoc 
a rozvojovú politiku, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a
pragmatického a pružného zavádzania 
nových mechanizmov, ktoré podporia 
vojenskú spoluprácu medzi členskými 
štátmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 24
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP s osobitným 
dôrazom venovaným politickému rámcu 
EÚ pre kybernetickú obranu, 
posilňovania väzieb medzi vonkajšou 
a vnútornou bezpečnosťou, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Mariya Gabriel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity; vyzýva na 
uplatňovanie skutočnej migračnej 
diplomacie s cieľom dosiahnuť väčší 
súlad vnútorných a vonkajších politík EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení 
a spoločného využívania zdrojov a v 
prípade potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity; preto sa 
domnieva, že je nutné dosiahnuť výrazný 
pokrok v oblasti účinnej spolupráce, 
formulovania a výmeny spravodajských 
informácií medzi členskými štátmi, a to 
pod vedením a koordináciou PK/VP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, 
dôkladnejšej koordinácie národných 
opatrení a v prípade potreby 
pragmatického a pružného zavádzania 
nových mechanizmov na vyjadrenie 
európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam a v prípade 
potreby dôkladnejšie koordinovať 
národné opatrenia bez toho, aby to 
oslabilo schopnosť členských štátov 
konať jednostranne v prípade, že je to 
v ich vlastnom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Ramona Nicole Mănescu

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity;

3. domnieva sa, že Únia a jej členské štáty 
sa musia naliehavo prispôsobiť týmto 
novým bezpečnostným výzvam, najmä 
prostredníctvom účinného využívania 
existujúcich nástrojov SBOP, dôkladnejšej 
koordinácie národných opatrení a v prípade 
potreby pragmatického a pružného 
zavádzania nových mechanizmov na 
vyjadrenie európskej solidarity, a to 
s cieľom vytvoriť a uplatňovať spoločnú 
proaktívnu stratégiu v oblasti bezpečnosti 
a obrany v Európe; domnieva sa, že je to 
maximálne dôležité pre lepšiu spoluprácu 
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a koordináciu členských štátov EÚ 
navzájom a medzi členskými štátmi 
a partnerskými krajinami v oblasti 
bezpečnosti a obrany, boja proti terorizmu 
a boja proti organizovanej trestnej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na potrebu stanoviť 
kybernetickú bezpečnosť za prioritu 
SBOP, aby sa tak posilnili naše kapacity 
bojovať proti kybernetickým útokom, 
kybernetickému terorizmu a špionáži, 
keďže práve tie dnes predstavujú 
najväčšiu svetovú bezpečnostnú hrozbu; 
zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia tohto 
cieľa je nutné konať spoločne 
a koordinovane a vymieňať si všetky 
informácie vrátane spravodajských;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 30
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. poukazuje na to, že SBOP sa musí 
rovnako tak orientovať na obranu 
právneho štátu, na sociálno-ekonomický
rozvoj a integráciu najviac nestabilných 
krajín; zdôrazňuje, že do SBOP je nutné 
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zahrnúť politiku spolupráce a rozvojovú 
pomoc ako kľúčové prvky;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať veľkú škálu nástrojov v 
plnom súlade s ustanoveniami Charty 
Organizácie Spojených národov; kladie 
dôraz na to, že vojenské a civilné nástroje 
SBOP tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
globálneho prístupu;

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať veľkú škálu nástrojov v 
plnom súlade s ustanoveniami Charty 
Organizácie Spojených národov; kladie 
dôraz na to, že vojenské a civilné nástroje 
SBOP tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
globálneho komplexného prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať veľkú škálu nástrojov v 
plnom súlade s ustanoveniami Charty 
Organizácie Spojených národov; kladie 
dôraz na to, že vojenské a civilné nástroje 
SBOP tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
globálneho prístupu;

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať zdroje a veľkú škálu 
diplomatických, bezpečnostných, 
obranných, hospodárskych, obchodných, 
rozvojových a humanitárnych nástrojov v 
plnom súlade s ustanoveniami Charty 
Organizácie Spojených národov; kladie 
dôraz na to, že vojenské a civilné nástroje 
SBOP tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
komplexného prístupu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať veľkú škálu nástrojov v 
plnom súlade s ustanoveniami Charty 
Organizácie Spojených národov; kladie 
dôraz na to, že vojenské a civilné nástroje 
SBOP tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
globálneho prístupu;

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať veľkú škálu nástrojov v 
plnom súlade s ustanoveniami Charty 
Organizácie Spojených národov; kladie 
dôraz na to, že vojenské a civilné nástroje 
SBOP tvoria súčasť tohto globálneho 
prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že sa mení povaha 
bezpečnostného priestoru a obáv v oblasti 
národnej bezpečnosti, pokiaľ ide 
o kybernetické útoky; preto vyzýva na 
jednotnú európsku stratégiu pre bezpečnú 
kriticky dôležitú (digitálnu) infraštruktúru 
proti kybernetickým útokom, a súčasne na 
ochranu a presadzovanie digitálnych práv 
a slobôd občanov; pripomína, že je 
potrebná jednoznačnosť a riadny právny 
rámec, a to so zreteľom na ťažkosti 
s priraďovaním kybernetických útokov 
a nutnosť primeranej a potrebnej reakcie 
v každom kontexte;
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Pozmeňujúci návrh 35
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta závery Rady z decembra 2013, v 
ktorých sa uznáva nutnosť posilniť SBOP, 
zvýšiť jej účinnosť, viditeľnosť a vplyv, 
zintenzívniť rozvoj kapacít a posilniť 
európsky obranný priemysel;

5. berie na vedomie závery Rady z 
decembra 2013, v ktorých sa odporúča 
nutnosť posilniť SBOP, najmä jej civilné 
aspekty, zvýšiť jej účinnosť, viditeľnosť a 
vplyv, zintenzívniť rozvoj kapacít a 
posilniť európsky obranný priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Bodil Ceballos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k riadeniu medzinárodných kríz 
a preukazovaniu jej strategickej 
autonómie;

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k riadeniu medzinárodných kríz 
a k hodnotám a normám zakotveným v
článku 21 Lisabonskej zmluvy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k riadeniu medzinárodných kríz 
a preukazovaniu jej strategickej autonómie;

6. vyjadruje poľutovanie, že politický 
impulz z roku 2013 sa nepremietol do 
zavedenia konkrétnych opatrení, ktoré by 
zodpovedali deklarovaným ambicióznym 
cieľom, ani do vytvorenia synergie 
a spolupráce medzi rôznymi subjektmi 
v rámci SBOP; nazdáva sa, že Únia v 
súčasnosti ešte nedisponuje operačnými a 
priemyselnými prostriedkami a 
spôsobilosťami, ktoré by jej umožňovali 
rozhodujúcim spôsobom prispievať k 
riadeniu medzinárodných kríz a 
preukazovaniu jej strategickej autonómie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 38
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k riadeniu medzinárodných kríz 
a preukazovaniu jej strategickej autonómie;

6. domnieva sa však, že politický impulz z
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; so 
zreteľom na čoraz výraznejšiu vonkajšiu 
nestabilitu vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že sa nezvýšilo tempo a neposilnil 
obsah implementácie záverov Rady 
v oblasti obrany; nazdáva sa, že Únia v 
súčasnosti sotva disponuje operačnými a 
priemyselnými prostriedkami a 
spôsobilosťami, ktoré by jej umožňovali 
rozhodujúcim spôsobom prispievať k 
riadeniu medzinárodných kríz a 
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preukazovaniu jej strategickej autonómie; 
vyzýva PK/VP, aby iniciovala rozsiahly 
proces tvorby bielej knihy o európskej 
bezpečnosti a obrane s cieľom usmerniť 
strategické ambície EÚ a jej procesy 
rozvoja spôsobilostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k riadeniu medzinárodných kríz
a preukazovaniu jej strategickej autonómie;

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k predchádzaniu 
medzinárodným krízam a ich riadeniu a 
preukazovaniu jej strategickej autonómie 
a strategických záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by 
zodpovedali deklarovaným ambicióznym 

6. konštatuje, že Európska rada, ktorá 
zasadala v decembri 2013 uznala 
zodpovednosť jednotlivých štátov vo 
vojenských veciach, úlohu NATO 
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cieľom; nazdáva sa, že Únia v súčasnosti 
ešte nedisponuje operačnými a 
priemyselnými prostriedkami a 
spôsobilosťami, ktoré by jej umožňovali 
rozhodujúcim spôsobom prispievať k 
riadeniu medzinárodných kríz a 
preukazovaniu jej strategickej autonómie;

a potrebu toho, aby sa EÚ zamerala na 
civilné spôsobilosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k riadeniu medzinárodných kríz 
a preukazovaniu jej strategickej autonómie;

6. domnieva sa však, že politický impulz z 
roku 2013 sa nepremietol do zavedenia 
konkrétnych opatrení, ktoré by zodpovedali 
deklarovaným ambicióznym cieľom; 
nazdáva sa, že Únia v súčasnosti ešte 
nedisponuje operačnými a priemyselnými 
prostriedkami a spôsobilosťami, ktoré by 
jej umožňovali rozhodujúcim spôsobom 
prispievať k riadeniu medzinárodných kríz 
a preukazovaniu jej strategickej autonómie; 
vyzýva členské štáty, aby urgentne 
pokračovali s konkrétnymi opatreniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
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víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem o 
SBOP; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP;

víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem o 
SBOP; vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
práca pracovnej skupiny pre obranu pod 
vedením PK/VP na úrovni členov Komisie 
s cieľom zaručiť politické usmerňovanie 
a dohľad; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje j ej záujem o 
SBOP; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP;

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem 
o SBOP, ako aj jej záväzok vypracovať 
obrannú a bezpečnostnú stratégiu, 
v ktorej by sa určili okolnosti a svetové 
problémy a výzvy s cieľom spoločne 
vymedziť našu SBOP; dúfa, že jej 
vyjadrenia povedú k pozitívnemu impulzu 
pre rozvoj SBOP;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 44
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem o 
SBOP; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP;

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem o 
SBOP; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP; 
víta jej odhodlanie iniciovať proces 
strategického zamýšľania sa nad výzvami 
a príležitosťami pre zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku; opakuje, že tento 
proces by mal viesť k novej európskej 
bezpečnostnej stratégii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem o 
SBOP; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP;

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem o 
SBOP; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP;

7. víta vymenovanie novej 
podpredsedníčky Komisie/vysokej 
predstaviteľky Federicy Mogheriniovej; 
víta jej prvé vyhlásenia a rozhodnutie 
predsedať Radám pre zahraničné veci a 
obranu, čo demonštruje jej záujem o 
SBOP; dúfa, že jej vyjadrenia povedú k 
pozitívnemu impulzu pre rozvoj SBOP; 
vyzýva PK/VP, aby sa ujala vedúcej úlohy
v rámci snahy o ďalšie vykonávanie 
SBOP a integráciu európskych obranných 
spôsobilostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. poukazuje na rozsiahle výskumy, 
z ktorých jasne vyplývajú praktické 
a finančné výhody ďalšej integrácie 
európskych obranných spôsobilostí 
a väčšej koherentnosti politík, ako 
napríklad 300 navrhovaných projektov 
spájania a spoločného využívania zdrojov, 
ktoré predložil EUMS v apríli 2011, 
a štúdiu Európskeho parlamentu, v ktorej 
sa uvádza možnosť ušetriť ročne 
prinajmenšom 26 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Michael Gahler
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje nádej, že na zasadnutí 
Európskej rady v júni 2015, ktorá sa bude 
opäť zaoberať otázkami obrany, budú 
členské štáty a európske inštitúcie schopné 
predložiť konkrétne opatrenia v súlade so 
záväzkami prijatými v decembri 2013;

8. vyjadruje nádej, že na zasadnutí 
Európskej rady v júni 2015, ktorá sa bude 
opäť zaoberať otázkami obrany, budú 
členské štáty a európske inštitúcie schopné 
preukázať konkrétne opatrenia v súlade so 
záväzkami prijatými v decembri 2013; 
odmieta akúkoľvek iniciatívu smerujúcu 
k odloženiu zasadnutia Európskej rady 
venovaného obrane, ktorá je naplánovaná 
na jún 2015; domnieva sa, že namiesto 
odloženia zasadnutia musia hlavy štátov 
a vlád posúdiť nízku mieru implementácie 
a zvýšiť tlak na administratívu obrany 
s cieľom vykonávať rozhodnutia prijaté 
na najvyššej politickej úrovni v decembri 
2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje nádej, že na zasadnutí 
Európskej rady v júni 2015, ktorá sa bude 
opäť zaoberať otázkami obrany, budú 
členské štáty a európske inštitúcie schopné 
predložiť konkrétne opatrenia v súlade so 
záväzkami prijatými v decembri 2013;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje nádej, že na zasadnutí 
Európskej rady v júni 2015, ktorá sa bude 
opäť zaoberať otázkami obrany, budú 
členské štáty a európske inštitúcie 
schopné predložiť konkrétne opatrenia v 
súlade so záväzkami prijatými v decembri 
2013;

8. verí, že zasadnutie Európskej rady 
naplánované na jún 2015 a venované 
záležitostiam obrany bude motivovať tie 
členské štáty, ktoré sa zatiaľ zdráhajú, 
aby na obranu venovali viac prostriedkov, 
a zameria svoje úsilie na tie oblasti 
krízového riadenia, kde EÚ môže priniesť 
skutočnú pridanú hodnotu, najmä na
civilnú oblasť, kde môže dopĺňať úlohu 
NATO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje nádej, že na zasadnutí 
Európskej rady v júni 2015, ktorá sa bude 
opäť zaoberať otázkami obrany, budú 
členské štáty a európske inštitúcie schopné 
predložiť konkrétne opatrenia v súlade so 
záväzkami prijatými v decembri 2013;

8. očakáva, že na zasadnutí Európskej rady 
v júni 2015, ktorá sa bude opäť zaoberať 
otázkami obrany, budú členské štáty a 
európske inštitúcie schopné predložiť 
konkrétne opatrenia v súlade so záväzkami 
prijatými v decembri 2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. očakáva, že na zasadnutí Európskej 
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rady vedúci predstavitelia štátov a vlád 
prijmú nové záväzky primerané hrozbám, 
ktoré sa prejavili v roku 2014, a takisto, že 
rozhodnú o čo najrýchlejšom vypracovaní 
strategického dokumentu obsahujúceho 
analýzu týchto hrozieb a možnú reakciu 
EÚ;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 53
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že na pokrok dosiahnutý 
pri vykonávaní záverov Európskej rady 
z roku 2013, vrátane záverov v oblasti 
politického rámca EÚ pre kybernetickú 
obranu, komplexného prístupu EÚ 
a stratégie námornej bezpečnosti EÚ, by 
sa malo po zasadnutí Európskej rady 
v júni 2015 nadviazať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. domnieva sa, že počas 
nadchádzajúceho zasadnutia Európskej 
rady venovaného bezpečnosti by sa mali
prijať rozhodnutia, ktoré povedú ku 
zlepšeniu kapacít Únie a členských štátov 
v oblasti územnej obrany, a to v plnej 
miere ako doplnok činnosti NATO 
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a schopnosti reagovať na vnútorné 
bezpečnostné výzvy a rozvíjať využiteľné 
spôsobilosti potrebné na zaistenie 
zmysluplného príspevku EÚ ku krízovému 
riadeniu, posilnením Európskej obrannej 
agentúry, posilnením európskej obrannej 
a priemyselnej základne a iniciovaním 
vypracovania komplexného 
bezpečnostného konceptu zahŕňajúceho 
vnútorný aj vonkajší rozmer bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa 
naďalej prejavujú štrukturálne nedostatky 
známe už niekoľko rokov: dlhé a nepružné 
rozhodovacie procesy, mandáty misií 
nezodpovedajúce prostrediu, v ktorom sa 
uskutočňujú, problém formovania síl,
neschopnosť logisticky reagovať a 
nedostatok finančných prostriedkov;

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa 
naďalej prejavujú štrukturálne nedostatky 
známe už niekoľko rokov: chýbajúca 
schopnosť efektívnej okamžitej reakcie na 
civilné a vojenské akcie, dlhé a nepružné 
rozhodovacie procesy, potreba väčšej 
solidarity medzi členskými štátmi EÚ, 
pokiaľ ide o financovanie misií, mandáty 
misií nezodpovedajúce prostrediu, v 
ktorom sa uskutočňujú, problém 
formovania síl, neschopnosť logisticky 
reagovať a nedostatok finančných 
prostriedkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 56
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa 
naďalej prejavujú štrukturálne nedostatky 
známe už niekoľko rokov: dlhé a nepružné 
rozhodovacie procesy, mandáty misií 
nezodpovedajúce prostrediu, v ktorom sa 
uskutočňujú, problém formovania síl, 
neschopnosť logisticky reagovať a 
nedostatok finančných prostriedkov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa 
naďalej prejavujú štrukturálne nedostatky 
známe už niekoľko rokov: dlhé a nepružné 
rozhodovacie procesy, mandáty misií 
nezodpovedajúce prostrediu, v ktorom sa 
uskutočňujú, problém formovania síl, 
neschopnosť logisticky reagovať a 
nedostatok finančných prostriedkov;

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa, 
neprekvapivo, naďalej prejavujú 
štrukturálne nedostatky, ktoré sú známe už 
niekoľko rokov: duplikácia NATO, dlhé a 
nepružné rozhodovacie procesy, mandáty 
misií nezodpovedajúce prostrediu, v 
ktorom sa uskutočňujú, problém 
formovania síl, neschopnosť logisticky 
reagovať a nedostatok finančných 
prostriedkov; uznáva, že ide o nutné 
dôsledky celkom neprimeraných ambícií 
SBOP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa 
naďalej prejavujú štrukturálne nedostatky 
známe už niekoľko rokov: dlhé a nepružné 
rozhodovacie procesy, mandáty misií 
nezodpovedajúce prostrediu, v ktorom sa 
uskutočňujú, problém formovania síl, 
neschopnosť logisticky reagovať a 
nedostatok finančných prostriedkov;

9. je znepokojený tým, že v rámci 
posledných civilných a vojenských 
operácií SBOP sa naďalej prejavujú 
štrukturálne nedostatky známe už niekoľko 
rokov: dlhé a nepružné rozhodovacie 
procesy, mandáty misií nezodpovedajúce 
prostrediu, v ktorom sa uskutočňujú, 
problém formovania síl, neschopnosť 
logisticky reagovať a nedostatok 
finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa 
naďalej prejavujú štrukturálne nedostatky 
známe už niekoľko rokov: dlhé a nepružné 
rozhodovacie procesy, mandáty misií 
nezodpovedajúce prostrediu, v ktorom sa 
uskutočňujú, problém formovania síl, 
neschopnosť logisticky reagovať a 
nedostatok finančných prostriedkov;

9. poznamenáva, že v rámci posledných 
civilných a vojenských operácií SBOP sa 
naďalej prejavujú štrukturálne nedostatky 
známe už niekoľko rokov: dlhé a nepružné 
rozhodovacie procesy, mandáty misií 
nezodpovedajúce prostrediu, v ktorom sa 
uskutočňujú, rozpočtové obmedzenia,
problém formovania síl, neschopnosť 
logisticky reagovať a nedostatok 
finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje poľutovanie, že podľa 
údajov v správe o nečinnosti na európskej 
úrovni týkajúcich sa bezpečnosti a obrany 
neviedla účasť členských štátov na 
mnohých misiách v rámci SBOP k 
harmonizácii a väčšej integrácii tejto 
politiky; poznamenáva, že práve v 
dôsledku toho vznikajú ročné náklady vo 
výške 26 miliárd EUR, a to predovšetkým 
pre fragmentáciu 28 trhov v oblasti 
bezpečnosti a obrany, pre duplicity a 
chýbajúcu integráciu vojenských štruktúr 
členských štátov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 61
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii;

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP –
financovanie infraštruktúry na 
ubytovanie jednotiek, výdavkov spojených 
s vytvorením bodov vstupu jednotiek na 
miesto určenia a rezervných zásob 
potravín a palív, ak sú potrebné – a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
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ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii;

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii; domnieva sa, že v záujme 
efektívnej reakcie je potrebné začleniť 
misie SBOP do rozpočtu Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
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význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii;

význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP vrátane 
operácií a misií síl rýchlej reakcie a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii;

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP, najmä s 
využitím bojových skupín EÚ, a aby mohol 
spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii a najmä v odôvodnených 
prípadoch podporovať účasť tretích 
krajín na operáciách a misiách reakcií 
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EÚ na krízu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 65
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam pre zaistenie budúcnosti tejto 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusia na túto tému, ktorú Rada začala v 
decembri 2013, zatiaľ nepriniesla žiadny 
konkrétny návrh; požaduje, aby 
mechanizmus Athéna systematicky prevzal 
financovanie výdavkov spojených s 
realizáciou operácií a misií SBOP a aby 
mohol spravovať finančné prostriedky od 
členských štátov poskytované v rámci 
dvojstranných vzťahov, od tretích štátov 
alebo iných medzinárodných organizácií, 
ktoré im umožnia finančne sa podieľať na 
určitej operácii;

10. domnieva sa, že otázka revízie
financovania misií a operácií SBOP má 
rozhodujúci význam pre zaistenie 
budúcnosti tejto politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že diskusia na túto 
tému, ktorú Rada začala v decembri 2013, 
zatiaľ nepriniesla žiadny konkrétny návrh; 
požaduje, aby mechanizmus Athéna 
systematicky prevzal financovanie 
výdavkov spojených s realizáciou operácií 
a misií SBOP a aby mohol spravovať 
finančné prostriedky od členských štátov 
poskytované v rámci dvojstranných 
vzťahov, od tretích štátov alebo iných 
medzinárodných organizácií, ktoré im 
umožnia finančne sa podieľať na určitej 
operácii; domnieva sa, že civilné aj 
vojenské misie SBOP by sa mali dať 
financovať z prostriedkov Spoločenstva, 
aby sa umožnilo spravodlivejšie rozdelenie 
záťaže medzi členské štáty, ktoré do misie 
prispievajú svojimi jednotkami, a tie, ktoré 
sa misie nechcú zúčastniť, ako aj tie, 
ktoré chcú prispieť, sú v tom však 
rozpočtovo obmedzené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Christian Ehler
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Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. podporuje ďalšie úsilie o urýchlenie 
zabezpečovania financovania civilných 
misií a zjednodušenie rozhodovacích 
procesov a realizácie; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že by Komisia mala vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
210 nariadenia o rozpočtových pravidlách
zaviesť osobitné pravidlá obstarávania pre 
opatrenia krízového riadenia v rámci 
SBOP, aby sa uľahčilo rýchle a pružné 
uskutočňovanie operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. požaduje vytvorenie mechanizmu 
predbežného financovania, ktorý by 
umožnil pomáhať členským štátom, ktoré 
sa chcú podieľať na misii SBOP, 
s pokrytím nákladov, čím by sa uľahčilo 
rozhodovanie o realizácii misie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Bodil Ceballos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; 
domnieva sa, že tieto misie by nemali 
slúžiť len ako dôkaz prítomnosti Únie, ale 
ako skutočné politické, operačné, účinné 
a zodpovedné nástroje, ktoré sú súčasťou 
globálnej akčnej stratégie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie by nemali slúžiť len ako 
dôkaz prítomnosti Únie, ale ako skutočné 
politické, operačné, účinné a zodpovedné 
nástroje, ktoré sú súčasťou globálnej 
akčnej stratégie;

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie – ktorých profesionalitu 
a odhodlanie personálu v teréne je nutné 
vyzdvihnúť a privítať – by nemali slúžiť 
len ako dôkaz prítomnosti Únie, ale ako 
skutočné politické, operačné, účinné a 
zodpovedné nástroje, ktoré sú súčasťou 
globálnej akčnej stratégie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Jonás Fernández
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie by nemali slúžiť len ako 
dôkaz prítomnosti Únie, ale ako skutočné 
politické, operačné, účinné a zodpovedné 
nástroje, ktoré sú súčasťou globálnej 
akčnej stratégie;

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; 
zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť 
susedskú politiku vymedzujúcu kľúčové 
miesta, kde EÚ nie je prítomná, ako aj tie, 
kde je jej prítomnosť nedostatočná, a že je 
tiež potrebné vytvoriť mechanizmus na 
zabezpečenie rovnováhy medzi susedskou 
politikou voči južným a východným štátom 
Európy, a to na základe najnovších 
poznatkov; domnieva sa, že tieto misie by 
nemali slúžiť len ako dôkaz prítomnosti 
Únie, ale ako skutočné politické, operačné, 
účinné a zodpovedné nástroje, ktoré sú 
súčasťou globálnej akčnej stratégie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 71
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie by nemali slúžiť len ako 
dôkaz prítomnosti Únie, ale ako skutočné 
politické, operačné, účinné a zodpovedné 
nástroje, ktoré sú súčasťou globálnej 
akčnej stratégie;

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie by mali slúžiť ako 
skutočné politické, operačné, účinné a 
zodpovedné nástroje, ktoré sú súčasťou 
globálnej akčnej stratégie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie by nemali slúžiť len ako 
dôkaz prítomnosti Únie, ale ako skutočné 
politické, operačné, účinné a zodpovedné 
nástroje, ktoré sú súčasťou globálnej 
akčnej stratégie;

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie by nemali slúžiť len ako 
dôkaz prítomnosti Únie, ale ako skutočné 
politické, operačné, účinné a zodpovedné 
nástroje, ktoré sú súčasťou globálnej 
akčnej stratégie, najmä v susedstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva 
sa, že tieto misie by nemali slúžiť len ako 
dôkaz prítomnosti Únie, ale ako skutočné 
politické, operačné, účinné a zodpovedné 
nástroje, ktoré sú súčasťou globálnej 
akčnej stratégie;

11. poznamenáva, že civilné a vojenské 
misie, ktoré Európska únia realizuje od 
roku 2009, sú príliš často koncipované tak, 
aby zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; domnieva
sa, že tieto misie slúžia len ako dôkaz 
prítomnosti Únie, a nie ako skutočné 
politické, operačné, účinné a zodpovedné 
nástroje, ktoré sú súčasťou globálnej 
akčnej stratégie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. poznamenáva, že civilné misie, ktoré 
Európska únia realizuje od roku 2009, sú 
príliš často koncipované tak, aby 
zviditeľnili Úniu počas krízy, a nie ako 
strategický nástroj vychádzajúci z 
dôkladnej analýzy a plánovania; 
domnieva sa, že tieto misie by nemali 
slúžiť len ako dôkaz prítomnosti Únie, ale 
ako skutočné politické, operačné, účinné 
a zodpovedné nástroje, ktoré sú súčasťou 
globálnej akčnej stratégie;

11. zdôrazňuje príspevok EÚ 
k medzinárodnej bezpečnosti, krízovému 
riadeniu a udržiavaniu mieru 
prostredníctvom civilných a vojenských 
misií a operácií EÚ ako významnú zložku 
komplexného prístupu Únie; konštatuje, 
že civilné misie by mali byť skutočné, 
účinné a zodpovedne využívané politické 
nástroje, ktoré sú súčasťou stratégie 
celkového postupu; konštatuje, že civilné 
misie by nemali začínať od vôle 
pozdvihnúť povesť Únie v oblasti reakcie 
na krízy, ale od prijatia strategických 
opatrení na základe hĺbkovej analýzy 
a plánovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že súčasťou úspešnej 
misie je z hľadiska odbornej prípravy, 
zručností a vedenia primeraný 
a kvalifikovaný personál;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. spochybňuje napríklad význam 
nasadenia a udržiavania podpornej misie na 
hraniciach Líbye (EUBAM Libya) v 
inštitucionálnom a bezpečnostnom 
prostredí, ktoré jej nikdy neumožnilo splniť 
základné stanovené ciele;

12. spochybňuje napríklad význam 
nasadenia a udržiavania podpornej misie na 
hraniciach Líbye (EUBAM Libya) v 
inštitucionálnom a bezpečnostnom 
prostredí, ktoré jej nikdy neumožnilo splniť 
základné stanovené ciele; preto vyzýva 
PK/VP, aby pretvorila mandát misie 
EUBAM tak, aby zodpovedal naliehavým 
bezpečnostným potrebám v tejto krajine 
a aby sa zameriaval na reformu sektora 
bezpečnosti a odzbrojenie, demobilizáciu 
a reintegráciu (SSR/DDR), až to politické 
urovnanie dovolí; varuje tiež, že misia EÚ 
by mala byť pripravená prispieť, ak by 
BR OSN prijala mandát pre mierovú 
misiu v Líbyi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. spochybňuje napríklad význam 
nasadenia a udržiavania podpornej misie na 
hraniciach Líbye (EUBAM Libya) v 
inštitucionálnom a bezpečnostnom 
prostredí, ktoré jej nikdy neumožnilo splniť 
základné stanovené ciele;

12. spochybňuje napríklad význam 
nasadenia a udržiavania podpornej misie na 
hraniciach Líbye (EUBAM Libya) v 
inštitucionálnom a bezpečnostnom 
prostredí, ktoré jej nikdy neumožnilo splniť 
základné stanovené ciele; vyzýva na 
prehodnotenie potrieb Líbye vo svetle 
znepokojivého vývoja v nedávnom období, 
s cieľom primerane riešiť bezpečnostné 
obavy, a to aj v súvislosti s prebiehajúcim 
protiteroristickým úsilím v Mali a regióne 
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Sahel; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Javier Nart, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že by sa mala posúdiť 
efektivita 17 prebiehajúcich európskych 
misií v zahraničí, a tie, ktoré boli úplne 
alebo čiastočne naplánované s nemožným 
operačným cieľom, by sa mali pozastaviť 
alebo zredukovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. poznamenáva, že ambiciózna misia 
zameraná na posilnenie regionálnych 
námorných kapacít v Africkom rohu 
(EUCAP Nestor) pôsobí v 
inštitucionálnom a operačnom prostredí, 
ktoré je preplnené viacstrannými a 
dvojstrannými medzinárodnými subjektmi 
vrátane nástrojov Spoločenstva, čo znižuje 
viditeľnosť a presnú identifikáciu jej 
cieľov a teda aj jej konkrétnych 
výsledkov;

14. víta komplexné zapojenie EÚ 
v Africkom rohu, vrátane misií a operácií 
SBOP – EUTM Somálsko, EUNAVFOR 
Atalanta a EUCAP Nestor; v tejto 
súvislosti konštatuje, že činnosť misie 
EUCAP Nestor sa odohráva v zložitom 
inštitucionálnom a operačnom prostredí 
s prítomnosťou množstva 
medzinárodných subjektov, a to aj z EÚ; 
v tomto smere vyzýva Radu a ESVČ, aby 
zracionalizovali ciele tejto misie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. dúfa, že dve civilné misie spúšťané 
v tomto roku – poradná misia k reforme 
sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine 
(EUAM Ukrajina) a misia na podporu 
vnútorných bezpečnostných síl v Mali 
(EUCAP Sahel Mali) – efektívne naplnia 
svoj mandát a zamerajú sa na jasne 
určené, merateľné a trvalé ciele;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že od júna 2013 existuje 
sklad, ktorého cieľom je umožniť rýchle 
nasadenie prostriedkov potrebných na 
účely civilných misií SBOP; nazdáva sa, že 
ak sa má tento sklad využívať účinne, 
nemal by byť závislý od rozhodnutí 
Komisie, ale mal by byť k dispozícii 
príslušnému vedúcemu misie a slúžiť pre 
potreby, ktoré určí; požaduje výročnú 
správu o činnosti týkajúcu sa tohto skladu, 
aby sa mohla konkrétne posúdiť jeho 
pridaná hodnota pre rýchle nasadzovanie 
civilných misií;

15. konštatuje, že od júna 2013 existuje 
sklad, ktorého cieľom je umožniť rýchle 
nasadenie prostriedkov potrebných na 
účely civilných misií SBOP; nazdáva sa, že 
ak sa má tento sklad využívať účinne, mal 
by byť k dispozícii príslušnému vedúcemu 
misie a slúžiť pre potreby, ktoré určí, a mal 
by fungovať v úzkej spolupráci s 
Komisiou; požaduje výročnú správu o 
činnosti týkajúcu sa tohto skladu, aby sa 
mohla konkrétne posúdiť jeho pridaná 
hodnota pre rýchle nasadzovanie civilných 
misií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta štúdie vypracúvané v súvislosti so 
zriadením strediska spoločných služieb, 
ktoré by združovalo prostriedky určené na 
civilné misie SBOP; domnieva sa, že 
najúčinnejším riešením by bolo vytvoriť v 
rámci ESVČ jednotnú inštitucionálnu 
štruktúru, v ktorej by sa sústreďovali a 
racionalizovali služby pre civilné misie 
(ľudské, informačné, logistické zdroje 
atď.), ktoré sú v súčasnosti roztrúsené po 
jednotlivých misiách;

16. berie na vedomie štúdie vypracúvané v 
súvislosti so zriadením strediska 
spoločných služieb, ktoré by združovalo 
prostriedky určené na civilné misie SBOP; 
domnieva sa, že najúčinnejším riešením by 
bolo vytvoriť v rámci ESVČ jednotnú 
inštitucionálnu štruktúru, v ktorej by sa 
sústreďovali a racionalizovali služby pre 
civilné misie (ľudské, informačné, 
logistické zdroje atď.), ktoré sú v 
súčasnosti roztrúsené po jednotlivých 
misiách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Eduard Kukan

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta štúdie vypracúvané v súvislosti so 
zriadením strediska spoločných služieb, 
ktoré by združovalo prostriedky určené na 
civilné misie SBOP; domnieva sa, že 
najúčinnejším riešením by bolo vytvoriť v 
rámci ESVČ jednotnú inštitucionálnu 
štruktúru, v ktorej by sa sústreďovali a 
racionalizovali služby pre civilné misie 
(ľudské, informačné, logistické zdroje 
atď.), ktoré sú v súčasnosti roztrúsené po 
jednotlivých misiách;

16. víta štúdie vypracúvané v súvislosti so 
zriadením strediska spoločných služieb, 
ktoré by združovalo prostriedky určené na 
civilné misie SBOP a zabezpečovalo 
efektívnejšie nasadzovanie misií; vyzýva 
na zriadenie strediska spoločných služieb; 
domnieva sa, že najúčinnejším riešením by 
bolo vytvoriť v rámci ESVČ jednotnú 
inštitucionálnu štruktúru, v ktorej by sa 
sústreďovali a racionalizovali služby pre 
civilné misie (ľudské, informačné, 
logistické zdroje atď.), ktoré sú v 
súčasnosti roztrúsené po jednotlivých 
misiách;
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Pozmeňujúci návrh 84
Javier Nart, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že vojenské operácie SBOP 
sú čoraz častejšie misiami zameranými na 
výcvik ozbrojených síl (EUTM Mali a 
EUTM Somalia); oceňuje úspech týchto 
operácií, ale vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že misie s výkonným mandátom sa 
plánujú už len zriedkavo; nazdáva sa, že 
vzhľadom na pretrvávajúce hrozby v 
našom susedstve si Európska únia nemôže 
dovoliť zameriavať sa len na nástroje 
využívané po kríze či nástroje na podporu 
pri prekonávaní krízy a musí byť schopná 
zasahovať v celom spektre krízového 
riadenia;

17. konštatuje, že vojenské operácie SBOP 
sú čoraz častejšie misiami zameranými na 
výcvik ozbrojených síl (EUTM Mali a 
EUTM Somalia); víta rozhodnutie 
uskutočniť takéto operácie, požaduje však 
prispôsobenie ich mandátu konkrétnym 
okolnostiam v každej situácii; domnieva 
sa, že formované jednotky musia byť plne 
funkčné, teda s útočnou schopnosťou; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že misie s 
výkonným mandátom sa plánujú už len 
zriedkavo; nazdáva sa, že vzhľadom na 
pretrvávajúce hrozby v našom susedstve si 
Európska únia nemôže dovoliť zameriavať 
sa len na nástroje využívané po kríze či 
nástroje na podporu pri prekonávaní krízy 
a musí byť schopná zasahovať v celom 
spektre krízového riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že vojenské operácie SBOP 
sú čoraz častejšie misiami zameranými na 
výcvik ozbrojených síl (EUTM Mali a 
EUTM Somalia); oceňuje úspech týchto 
operácií, ale vyjadruje poľutovanie nad 

17. konštatuje, že vojenské operácie SBOP 
sú čoraz častejšie misiami zameranými na 
výcvik ozbrojených síl (EUTM Mali a 
EUTM Somalia); oceňuje úspech týchto 
operácií, ale vyjadruje poľutovanie nad 
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tým, že misie s výkonným mandátom sa 
plánujú už len zriedkavo; nazdáva sa, že 
vzhľadom na pretrvávajúce hrozby v 
našom susedstve si Európska únia nemôže 
dovoliť zameriavať sa len na nástroje 
využívané po kríze či nástroje na podporu 
pri prekonávaní krízy a musí byť schopná 
zasahovať v celom spektre krízového 
riadenia;

tým, že misie s výkonným mandátom sa 
plánujú už len zriedkavo; nazdáva sa, že 
vzhľadom na pretrvávajúce hrozby v 
našom susedstve si Európska únia nemôže 
dovoliť zameriavať sa len na nástroje 
využívané po kríze či nástroje na podporu 
pri prekonávaní krízy a musí byť schopná 
zasahovať v celom spektre krízového 
riadenia, v súlade s Chartou OSN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. konštatuje, že vojenské operácie SBOP 
sú čoraz častejšie misiami zameranými na 
výcvik ozbrojených síl (EUTM Mali a 
EUTM Somalia); oceňuje úspech týchto 
operácií, ale vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že misie s výkonným mandátom sa 
plánujú už len zriedkavo; nazdáva sa, že 
vzhľadom na pretrvávajúce hrozby v 
našom susedstve si Európska únia nemôže 
dovoliť zameriavať sa len na nástroje 
využívané po kríze či nástroje na podporu 
pri prekonávaní krízy a musí byť schopná 
zasahovať v celom spektre krízového 
riadenia;

17. konštatuje, že vojenské operácie SBOP 
sú čoraz častejšie misiami zameranými na 
výcvik ozbrojených síl (EUTM Mali a 
EUTM Somalia); 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad problémami 
s formovaním síl pri začínaní vojenských 
misií; konštatuje, že s výnimkou EUTM 
Mali, na ktorej sa účinne podieľa 23 
členských štátov, zahŕňajú všetky
prebiehajúce vojenské operácie Únie 
maximálne pol tucta členských štátov; 
domnieva sa, že príspevok tretích krajín 
svedčí o životaschopnosti partnerstiev v 
rámci SBOP, ale predovšetkým odráža 
stratu záujmu členských štátov;

18. vyjadruje poľutovanie nad problémami 
s formovaním síl pri začínaní vojenských 
misií; konštatuje, že s výnimkou EUTM 
Mali, na ktorej sa účinne podieľa 23 
členských štátov, zahŕňajú všetky 
prebiehajúce vojenské operácie Únie 
maximálne pol tucta členských štátov; víta 
príspevok tretích krajín, ktorý svedčí o 
životaschopnosti partnerstiev v rámci 
SBOP; vyzýva členské štáty, aby 
prejavovali viac sympatií k vojenským 
operáciám EÚ a aby prispievali podľa 
toho, aké zdroje a kapacity na takéto 
zapojenie majú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad problémami 
s formovaním síl pri začínaní vojenských 
misií; konštatuje, že s výnimkou EUTM 
Mali, na ktorej sa účinne podieľa 23 
členských štátov, zahŕňajú všetky 
prebiehajúce vojenské operácie Únie 
maximálne pol tucta členských štátov; 
domnieva sa, že príspevok tretích krajín 
svedčí o životaschopnosti partnerstiev v 
rámci SBOP, ale predovšetkým odráža 
stratu záujmu členských štátov;

18. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávajúcimi problémami s formovaním 
síl pri začínaní vojenských misií; 
konštatuje, že s výnimkou EUTM Mali, na 
ktorej sa účinne podieľa 23 členských 
štátov, zahŕňajú všetky prebiehajúce 
vojenské operácie Únie maximálne pol 
tucta členských štátov; nabáda členské 
štáty, aby do operácií prispievali väčším 
počtom jednotiek, keď sú požadované 
vnútroštátne spôsobilosti k dispozícii; 
zdôrazňuje, že je potrebný spoločný 
a kooperačný prístup k riešeniu 
problémov s tvorbou síl; domnieva sa, že 
príspevok tretích krajín svedčí o 
životaschopnosti partnerstiev v rámci 
SBOP;
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Pozmeňujúci návrh 89
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad problémami 
s formovaním síl pri začínaní vojenských 
misií; konštatuje, že s výnimkou EUTM 
Mali, na ktorej sa účinne podieľa 23 
členských štátov, zahŕňajú všetky 
prebiehajúce vojenské operácie Únie 
maximálne pol tucta členských štátov; 
domnieva sa, že príspevok tretích krajín 
svedčí o životaschopnosti partnerstiev v 
rámci SBOP, ale predovšetkým odráža 
stratu záujmu členských štátov;

18. vyjadruje poľutovanie nad problémami 
s formovaním síl pri začínaní vojenských 
misií; konštatuje, že s výnimkou EUTM 
Mali, na ktorej sa účinne podieľa 23 
členských štátov, zahŕňajú všetky 
prebiehajúce vojenské operácie Únie 
maximálne pol tucta členských štátov; 
domnieva sa, že príspevok tretích krajín 
svedčí o životaschopnosti partnerstiev v 
rámci SBOP, ale predovšetkým odráža 
stratu záujmu členských štátov, čo je 
taktiež výsledkom rozpočtových škrtov 
v oblasti obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje poľutovanie nad problémami 
s formovaním síl pri začínaní vojenských 
misií; konštatuje, že s výnimkou EUTM 
Mali, na ktorej sa účinne podieľa 23 
členských štátov, zahŕňajú všetky 
prebiehajúce vojenské operácie Únie 
maximálne pol tucta členských štátov; 
domnieva sa, že príspevok tretích krajín 
svedčí o životaschopnosti partnerstiev v 
rámci SBOP, ale predovšetkým odráža 

18. vyjadruje poľutovanie nad problémami 
s formovaním síl pri začínaní vojenských 
misií; konštatuje, že s výnimkou EUTM 
Mali, na ktorej sa podieľa 23 členských 
štátov, zahŕňajú všetky prebiehajúce 
vojenské operácie Únie maximálne pol 
tucta členských štátov; domnieva sa, že 
príspevok tretích krajín svedčí o 
životaschopnosti partnerstiev v rámci 
SBOP, ale predovšetkým odráža stratu 
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stratu záujmu členských štátov; záujmu členských štátov, a v skutočnosti 
ide o koalície ochotných, ktoré 
nevyžadujú zapojenie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. berie na vedomie skutočnosť, že civilné 
(EUCAP) i vojenské (EUTM) misie Únie 
sa zameriavajú na odbornú prípravu; 
zamýšľa sa nad vhodnosťou vytvorenia 
štrukturálnej politiky, ktorá by zabezpečila 
trvanie týchto misií a zaistila im 
rozpočtovú podporu a vybavenie; 
domnieva sa, že táto nová politika, ktorá by 
bola súčasťou spolupráce a rozvoja, by 
umožnila vykonávať prebiehajúcu činnosť 
v rámci iniciatív Train and Equip a E2I, 
ktorých cieľom je dlhodobé posilnenie 
kapacít tretích štátov (vybavenie, materiál, 
infraštruktúra, mzdy), aby mali k dispozícii 
ozbrojené sily schopné nasadenia;

19. berie na vedomie skutočnosť, že civilné 
(EUCAP) i vojenské (EUTM) misie Únie 
sa zameriavajú na odbornú prípravu; 
považuje za vhodné vytvoriť štrukturálnu 
politiku, ktorá by zabezpečila trvanie 
týchto misií a zaistila im rozpočtovú 
podporu a vybavenie; domnieva sa, že táto 
nová politika, ktorá by bola súčasťou 
spolupráce a rozvoja, by umožnila 
vykonávať prebiehajúcu činnosť v rámci 
iniciatív Train and Equip a E2I, ktorých 
cieľom je dlhodobé posilnenie kapacít 
tretích štátov (vybavenie, materiál, 
infraštruktúra, mzdy), aby mali k dispozícii 
ozbrojené sily schopné nasadenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 92
Javier Nart, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. berie na vedomie skutočnosť, že civilné 
(EUCAP) i vojenské (EUTM) misie Únie 
sa zameriavajú na odbornú prípravu; 
zamýšľa sa nad vhodnosťou vytvorenia 

19. berie na vedomie skutočnosť, že civilné 
(EUCAP) i vojenské (EUTM) misie Únie 
sa zameriavajú na odbornú prípravu; 
zamýšľa sa nad vhodnosťou vytvorenia 
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štrukturálnej politiky, ktorá by zabezpečila 
trvanie týchto misií a zaistila im 
rozpočtovú podporu a vybavenie; 
domnieva sa, že táto nová politika, ktorá by 
bola súčasťou spolupráce a rozvoja, by 
umožnila vykonávať prebiehajúcu činnosť 
v rámci iniciatív Train and Equip a E2I, 
ktorých cieľom je dlhodobé posilnenie 
kapacít tretích štátov (vybavenie, materiál, 
infraštruktúra, mzdy), aby mali k dispozícii 
ozbrojené sily schopné nasadenia;

štrukturálnej politiky, ktorá by zabezpečila 
trvanie týchto misií s efektívnymi 
mandátmi a cieľmi primeranými situácii,
ktorej čelia, a zaistila im rozpočtovú 
podporu a vybavenie; domnieva sa, že táto 
nová politika, ktorá by bola súčasťou 
spolupráce a rozvoja, by umožnila 
vykonávať prebiehajúcu činnosť v rámci 
iniciatív Train and Equip a E2I, ktorých 
cieľom je dlhodobé posilnenie kapacít 
tretích štátov (vybavenie, materiál, 
infraštruktúra, mzdy), aby mali k dispozícii 
ozbrojené sily schopné nasadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. berie na vedomie skutočnosť, že civilné 
(EUCAP) i vojenské (EUTM) misie Únie 
sa zameriavajú na odbornú prípravu; 
zamýšľa sa nad vhodnosťou vytvorenia 
štrukturálnej politiky, ktorá by zabezpečila 
trvanie týchto misií a zaistila im 
rozpočtovú podporu a vybavenie; 
domnieva sa, že táto nová politika, ktorá by 
bola súčasťou spolupráce a rozvoja, by 
umožnila vykonávať prebiehajúcu činnosť 
v rámci iniciatív Train and Equip a E2I, 
ktorých cieľom je dlhodobé posilnenie 
kapacít tretích štátov (vybavenie, materiál, 
infraštruktúra, mzdy), aby mali k dispozícii 
ozbrojené sily schopné nasadenia;

19. berie na vedomie skutočnosť, že civilné 
(EUCAP) i vojenské (EUTM) misie Únie 
sa zameriavajú na odbornú prípravu; 
zamýšľa sa nad vhodnosťou vytvorenia 
štrukturálnej politiky, ktorá by zabezpečila 
trvanie týchto misií a zaistila im 
rozpočtovú podporu a vybavenie; 
domnieva sa, že táto nová politika, ktorá by 
bola súčasťou spolupráce a rozvoja, by 
umožnila vykonávať prebiehajúcu činnosť 
v rámci iniciatív Train and Equip a E2I, 
ktorých cieľom je dlhodobé posilnenie 
kapacít tretích štátov (vybavenie, materiál, 
infraštruktúra, mzdy), aby mali k dispozícii 
ozbrojené sily schopné nasadenia, 
a v tomto smere nabáda Komisiu, aby 
preskúmala inovatívne zdroje 
financovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta skutočnosť, že Rada v novembri 
2013 prejavila vôľu zvýšiť modularitu a 
flexibilitu bojových skupín, aby bolo 
možné ich nasadiť na všetky typy úloh 
krízového riadenia; konštatuje však, že 
doteraz jediný – veľmi obmedzený –
pokrok spočíval v rozhodnutí, že 
strategická preprava bojových skupín EÚ 
na miesta určenia sa bude realizovať v 
rámci mechanizmu ATHENA; naliehavo 
žiada všetky členské štáty, aby preukázali 
konštruktívny prístup a raz a navždy 
odstránili všetky politické a operačné 
prekážky nasadenia bojových skupín EÚ;

20. víta skutočnosť, že Rada v novembri 
2013 prejavila vôľu zvýšiť modularitu a 
flexibilitu bojových skupín, aby bolo 
možné ich nasadiť na všetky typy úloh 
krízového riadenia; konštatuje však, že 
doteraz jediný – veľmi obmedzený –
pokrok spočíval v rozhodnutí, že 
strategická preprava bojových skupín EÚ 
na miesta určenia sa bude realizovať v 
rámci mechanizmu ATHENA; trvá na 
tom, že by EÚ mala prestať 
s charterovými letmi uskutočňovanými cez 
ruskú sprostredkovateľskú spoločnosť 
zapojenú do systému SALIS (Dočasné 
riešenie strategickej leteckej prepravy, 
Strategic Airlift Interim Solution) a mala 
by sa vrátiť k myšlienke objednávania 
dopravných lietadiel Ruslan 124 priamo z
Ukrajiny, aby sa zaistila strategická 
autonómia EÚ, ako prejav solidarity a ako 
pomoc ukrajinskému hospodárstvu 
zapojením tohto štátu do spolupráce 
európskeho obranného priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta skutočnosť, že Rada v novembri 
2013 prejavila vôľu zvýšiť modularitu a 
flexibilitu bojových skupín, aby bolo 
možné ich nasadiť na všetky typy úloh 

20. konštatuje, že Rada v novembri 2013 
prejavila vôľu zvýšiť modularitu a 
flexibilitu bojových skupín, aby bolo 
možné ich nasadiť na všetky typy úloh 
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krízového riadenia; konštatuje však, že 
doteraz jediný – veľmi obmedzený –
pokrok spočíval v rozhodnutí, že 
strategická preprava bojových skupín EÚ 
na miesta určenia sa bude realizovať v 
rámci mechanizmu ATHENA; naliehavo 
žiada všetky členské štáty, aby preukázali
konštruktívny prístup a raz a navždy 
odstránili všetky politické a operačné 
prekážky nasadenia bojových skupín EÚ;

krízového riadenia; konštatuje však, že 
doteraz jediný – veľmi obmedzený –
pokrok spočíval v rozhodnutí, že 
strategická preprava bojových skupín EÚ 
na miesta určenia sa bude realizovať v 
rámci mechanizmu ATHENA; uznáva, že 
nedostatočne konštruktívny prístup 
všetkých členských štátov je politickou 
a operačnou prekážkou nasadenia 
bojových skupín EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta pozitívne posolstvo posledného 
neformálneho zasadnutia Rady ministrov 
obrany, ktoré spočíva v rozhodnutí 
preskúmať potenciál článku 44 Zmluvy o 
EÚ; vyjadruje však poľutovanie nad tým,
že rozdielne názory na túto otázku zatiaľ 
neumožnili žiadny pokrok, pokiaľ ide o 
vykonávacie predpisy k uvedenému 
článku; domnieva sa, že uplatňovanie 
článku 44 by umožnilo výrazne zlepšiť 
flexibilitu a rýchlosť konania Únie, a teda 
aj jej schopnosť čeliť hrozbám naokolo; 
nabáda členské štáty, ktoré nemajú 
záujem alebo prostriedky na účasť na 
operáciách SBOP, aby zaujali 
konštruktívny prístup a umožnili ostatným 
konať, ak to majú v úmysle;

21. berie na vedomie pozitívne posolstvo 
posledného neformálneho zasadnutia Rady 
ministrov obrany, ktoré spočíva v 
rozhodnutí preskúmať potenciál článku 44 
Zmluvy o EÚ; uznáva, že rozdielne názory 
na túto otázku zatiaľ neumožnili žiadny 
pokrok, pokiaľ ide o vykonávacie predpisy 
k uvedenému článku; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada PK/VP, aby preskúmala aj 
možnosti ďalších relevantných článkov 
Lisabonskej zmluvy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada PK/VP, aby preskúmala aj 
možnosti ďalších relevantných článkov 
Lisabonskej zmluvy;

22. žiada PK/VP, aby preskúmala aj 
možnosti ďalších relevantných článkov 
Lisabonskej zmluvy, najmä článkov 
týkajúcich sa počiatočného fondu (čl. 41 
ZEÚ), trvalej posilnenej spolupráce (čl. 46 
ZEÚ), doložky o solidarite (čl. 222 ZFEÚ) 
a doložky o vzájomnej obrane (čl. 42 
ZEÚ);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 99
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. žiada, aby sa dôkladne preskúmala 
možnosť využívať – vo formátoch 
rešpektujúcich nevyhnutnú modularitu –
multilaterálne štáby, ktoré už existujú a 
preukázali svoju účinnosť v teréne, ako 
napríklad Eurocorps v Štrasburgu;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. víta vôľu Rady zamyslieť sa nad 
jednoznačnejším strategickým rámcom 
pre vonkajšiu činnosť EÚ; očakáva 
oznámenie PK/VP o posúdení vplyvov 
zmien globálneho prostredia a určení 
hrozieb a príležitostí, ktoré z toho 
vyplývajú pre EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. víta skutočnosť, že 18. novembra 
2014 bol prijatý rámec činnosti EÚ 
v oblasti kybernetickej obrany 
presadzujúci rozvoj národných kapacít 
v oblasti kybernetickej obrany 
a posilňovanie ochrany komunikačných 
sietí používaných na nástroje SOBP; 
dúfa, že tento akčný plán bude 
východiskom systematickejšieho 
začleňovania otázok kybernetickej obrany 
do národných bezpečnostných stratégií 
členských štátov, ale aj zohľadňovania 
problematiky kybernetickej obrany na 
úrovni inštitúcií EÚ; víta vôľu predsedu 
Vojenského výboru EÚ realizovať tento 
akčný plán počas šiestich nasledujúcich 
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mesiacov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, že spolupráca medzi 
Európskou úniou a medzinárodnými 
inštitúciami v oblasti bezpečnosti a 
obrany, najmä  s OSN, NATO, AÚ a 
OBSE, je dôležitá; víta vyhlásenie zo 
samitu NATO, ktorý sa konal minulý rok 
v septembri vo Walese, potvrdzujúce 
podporu aliancie pre rozvoj SBOP;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, že spolupráca medzi 
Európskou úniou a medzinárodnými 
inštitúciami v oblasti bezpečnosti a obrany, 
najmä  s OSN, NATO, AÚ a OBSE, je 
dôležitá; víta vyhlásenie zo samitu NATO, 
ktorý sa konal minulý rok v septembri vo 
Walese, potvrdzujúce podporu aliancie pre 
rozvoj SBOP;

24. trvá na tom, že spolupráca medzi 
Európskou úniou a medzinárodnými 
inštitúciami v oblasti bezpečnosti a obrany, 
najmä s OSN, NATO, AÚ a OBSE, je 
dôležitá; víta vyhlásenie zo samitu NATO, 
ktorý sa konal minulý rok v septembri vo 
Walese, potvrdzujúce podporu aliancie pre 
rozvoj SBOP; dúfa v realizáciu opatrení 
na dosiahnutie vzájomného posilňovania 
oboch organizácií;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 104
Neena Gill, Richard Howitt

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. trvá na tom, že spolupráca medzi 
Európskou úniou a medzinárodnými 
inštitúciami v oblasti bezpečnosti a obrany, 
najmä  s OSN, NATO, AÚ a OBSE, je 
dôležitá; víta vyhlásenie zo samitu NATO, 
ktorý sa konal minulý rok v septembri vo 
Walese, potvrdzujúce podporu aliancie pre 
rozvoj SBOP;

24. trvá na tom, že spolupráca medzi 
Európskou úniou a medzinárodnými 
inštitúciami v oblasti bezpečnosti a obrany, 
najmä s OSN, NATO, AÚ a OBSE, ako aj 
s relevantnými platformami regionálnych 
organizácií, ktoré majú pre EÚ 
strategický význam, ako je zasadnutie 
ministrov obrany združenia ASEAN 
(ADMM) a mechanizmy SAARC riešiace 
bezpečnosť, je dôležitá; víta vyhlásenie zo 
samitu NATO, ktorý sa konal minulý rok v 
septembri vo Walese, potvrdzujúce 
podporu aliancie pre rozvoj SBOP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Bodil Ceballos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy z roku 2008 viedli k 
zníženiu prostriedkov na národnú obranu a 
že k tomuto zníženiu došlo bez akejkoľvek 
koordinácie medzi členskými štátmi, čo 
ohrozilo strategickú autonómiu Únie a 
schopnosť členských štátov uspokojiť 
potreby ich ozbrojených síl v oblasti 
spôsobilostí;

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy z roku 2008 viedli k 
zníženiu prostriedkov na národnú obranu a 
že k tomuto zníženiu došlo bez akejkoľvek 
koordinácie medzi členskými štátmi, čo 
spolu s inými faktormi ako nadmerné 
kapacity priemyslu, fragmentácia, zlé 
riadenie a korupcia ohrozilo schopnosť 
Únie predchádzať krízam a ozbrojeným 
konfliktom a zvládať ich, jej strategickú 
autonómiu a schopnosť členských štátov 
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uspokojiť potreby ich ozbrojených síl v 
oblasti spôsobilostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy z roku 2008 viedli k 
zníženiu prostriedkov na národnú obranu a 
že k tomuto zníženiu došlo bez akejkoľvek 
koordinácie medzi členskými štátmi, čo 
ohrozilo strategickú autonómiu Únie a 
schopnosť členských štátov uspokojiť 
potreby ich ozbrojených síl v oblasti 
spôsobilostí;

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy z roku 2008 viedli k 
zníženiu prostriedkov na národnú obranu a 
že k tomuto zníženiu došlo bez akejkoľvek 
koordinácie medzi členskými štátmi, čo 
ohrozilo strategickú autonómiu Únie a 
schopnosť členských štátov uspokojiť 
potreby ich ozbrojených síl v oblasti 
spôsobilostí; považuje za dôležité 
vypracovať predbežný plán strategických 
investícií do obstarávania a obnovy 
materiálu medzi členskými štátmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 107
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy z roku 2008 viedli k 
zníženiu prostriedkov na národnú obranu a 
že k tomuto zníženiu došlo bez akejkoľvek 
koordinácie medzi členskými štátmi, čo 
ohrozilo strategickú autonómiu Únie a 
schopnosť členských štátov uspokojiť 
potreby ich ozbrojených síl v oblasti 

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy z roku 2008 viedli k 
zníženiu prostriedkov na národnú obranu a 
že k tomuto zníženiu došlo bez akejkoľvek 
koordinácie medzi členskými štátmi, čo 
ohrozilo strategickú autonómiu Únie a 
schopnosť členských štátov uspokojiť 
potreby ich ozbrojených síl v oblasti 
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spôsobilostí; spôsobilostí, a bolo na úkor povinností 
a potenciálu Únie ako celosvetového 
poskytovateľa bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy z roku 2008 viedli k 
zníženiu prostriedkov na národnú obranu a 
že k tomuto zníženiu došlo bez akejkoľvek 
koordinácie medzi členskými štátmi, čo 
ohrozilo strategickú autonómiu Únie a 
schopnosť členských štátov uspokojiť 
potreby ich ozbrojených síl v oblasti 
spôsobilostí;

25. domnieva sa, že účinky hospodárskej a 
finančnej krízy viedli k zníženiu 
prostriedkov na národnú obranu 
a nedostatku politickej vôle, a že dochádza 
ku kolektívnej neschopnosti plne si 
uvedomiť rozsah a intenzitu 
bezpečnostných hrozieb , ktorým sú 
demokracie čoraz viac vystavené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
slepé úsporné opatrenia uvalené na 
členské štáty so silnou vojenskou 
a námornou tradíciou zachránené 
z vonkajších zdrojov, ako sú Portugalsko, 
Grécko, Írsko a Španielsko, majú 
nepriaznivý vplyv na bezpečnosť 
a strategické záujmy a prvky EÚ, pričom 
ich nútia predať kontrolu prístavov 
a námorných ciest, lodeníc, podnikov 
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pôsobiacich v oblasti námorných 
technológií a inú kriticky dôležitú morskú 
a námornú infraštruktúru konkurenčným 
mocnostiam, čo je v príkrom rozpore 
s cieľmi európskej stratégie námornej 
bezpečnosti a európskej bezpečnostnej 
stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. je pevne presvedčený, že EÚ má 
životný záujem na bezpečnom, otvorenom 
a čistom morskom prostredí, ktoré 
umožňuje voľný pohyb obchodu a ľudí 
a pokojné, legálne, spravodlivé 
a udržateľné využívanie bohatstva 
oceánov; domnieva sa, že civilný aj 
vojenský inštitucionálny rámec EÚ by sa 
preto mal ďalej rozvíjať tak, aby bolo 
možné realizovať európsku stratégiu 
námornej bezpečnosti; konštatuje, že 
väčšina strategických prvkov, kriticky 
dôležitej infraštruktúry a spôsobilostí je 
pod kontrolou členských štátov, a že ich 
ochota zintenzívniť spoluprácu je pre 
európsku bezpečnosť mimoriadne 
dôležitá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 25 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25c. vyzýva PK/VP, aby zmapovala 
zariadenia členských štátov EÚ 
v strategických lokalitách (napr. leteckú 
základňu Lajes na portugalských 
Azorských ostrovoch, v prípade ktorej 
odchod USA otvára možnosť prenájmu 
tejto základne Číne), ktoré by sa mali dať 
do služieb európskej bezpečnosti v rámci 
SBOP, a to s cieľom vytvoriť osobitné 
námorné a letecké operácie a zlepšiť 
schopnosť bojovať proti šíreniu zbraní, 
terorizmu, pirátstvu, počítačovej 
kriminalite a všetkým typom 
organizovanej trestnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. víta skutočnosť, že Rada na zasadnutí 
18. novembra 2014 prijala politický rámec 
pre systematickú a dlhodobú spoluprácu v 
oblasti obrany, ktorý je založený na 
zladení plánovania spôsobilostí a výmene 
informácií;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. víta skutočnosť, že Rada na zasadnutí 
18. novembra 2014 prijala politický rámec 
pre systematickú a dlhodobú spoluprácu v 
oblasti obrany, ktorý je založený na zladení 
plánovania spôsobilostí a výmene 
informácií;

26. víta skutočnosť, že Rada na zasadnutí 
18. novembra 2014 prijala politický rámec 
pre systematickú a dlhodobú spoluprácu v 
oblasti obrany, ktorý je založený na zladení 
plánovania spôsobilostí a výmene 
informácií; zdôrazňuje, že v rovnakom 
duchu je potrebné, aby členské štáty 
pokračovali v implementácii etického 
kódexu EDA v oblasti spoločného 
využívania vybavenia, a to s cieľom 
omnoho efektívnejšie predpovedať 
budúce kapacitné medzery 
a systematizovať spoluprácu v oblasti 
rozvoja spôsobilostí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. víta skutočnosť, že Rada na zasadnutí 
18. novembra 2014 prijala politický rámec 
pre systematickú a dlhodobú spoluprácu v 
oblasti obrany, ktorý je založený na zladení 
plánovania spôsobilostí a výmene 
informácií;

26. víta skutočnosť, že Rada na zasadnutí 
18. novembra 2014 prijala politický rámec 
pre systematickú a dlhodobú spoluprácu v 
oblasti obrany, ktorý je založený na zladení 
plánovania spôsobilostí a výmene 
informácií; vyzýva PK/VP, aby predložila 
dôkazy o konkrétnych opatreniach, ktoré 
budú prijaté na posilnenie obrannej 
spolupráce; v oblasti nekoordinovaného 
zvyšovania miery dvoj- a mnohostrannej 
obrannej spolupráce vyzýva členské štáty, 
aby spustili stálu štruktúrovanú 
spoluprácu ako prostriedok lepšej 
koordinácie a využívania finančných 
prostriedkov EÚ na mierovú spoluprácu; 
vyzýva PK/VP, aby predložila realistické 
plány úspešného spustenia stálej 
štruktúrovanej spolupráce;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. víta skutočnosť, že Rada v novembri 
minulého roka prijala plán rozvoja 
spôsobilostí (CDP) 2014 Európskej 
obrannej agentúry (EDA), ktorý stanovuje 
16 priorít rozvoja spôsobilostí; víta tiež 
prácu EDA v súvislosti so spoločnou 
databázou (CODABA), v ktorej sa 
uvádzajú možnosti spolupráce medzi 
členskými štátmi, čím sa otvára priestor pre 
spoluprácu; nabáda členské štáty, aby tieto 
nástroje brali do úvahy pri rozvoji svojich 
vojenských spôsobilostí;

27. víta skutočnosť, že Rada v novembri 
minulého roka prijala plán rozvoja 
spôsobilostí (CDP) 2014 Európskej 
obrannej agentúry (EDA), v ktorom sa
stanovuje 16 priorít rozvoja spôsobilostí; 
víta tiež prácu EDA v súvislosti so 
spoločnou databázou (CODABA), v ktorej 
sa uvádzajú možnosti spolupráce medzi 
členskými štátmi, čím sa otvára priestor pre 
spoluprácu; nabáda členské štáty, aby tieto 
nástroje brali do úvahy pri rozvoji svojich 
vojenských spôsobilostí; žiada, aby sa EÚ 
striktne vyhýbala zdvojovaniu iniciatív, 
ktoré už prebiehajú inde, a aby sa väčšia 
pozornosť venovala zisteniu spôsobov, 
ako možno priniesť skutočnú pridanú 
hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Tunne Kelam

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. víta skutočnosť, že Rada 18. 
novembra 2014 prijala politický rámec 
EÚ pre kybernetickú obranu, v ktorom 
určila 5 priorít pre kybernetickú obranu 
v rámci SOBP a ozrejmila úlohu 
jednotlivých subjektov; zdôrazňuje 
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význam dosiahnutia spoločnej úrovne 
kybernetickej bezpečnosti členskými 
štátmi s cieľom primerane pokročiť so 
spoluprácou v oblasti kybernetickej 
obrany; poukazuje na bezprostrednú 
hrozbu v kybernetickej oblasti 
a zdôrazňuje potrebu odolnosti 
a pripravenosti EÚ reagovať na 
kybernetickú krízu aj v kontexte SBOP, 
a preto nabáda všetky členské štáty, aby 
neodkladne výrazne zintenzívnili svoj 
vývoj spôsobilostí v oblasti kybernetickej 
obrany; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
medzi civilnými a vojenskými oblasťami 
kybernetickej bezpečnosti a obrany v EÚ 
bola súčinnosť a aby sa navzájom 
dopĺňali; zdôrazňuje význam 
zintenzívnenia spolupráce v oblasti 
kybernetickej obrany s NATO;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyjadruje prekvapenie nad tým, že na 
európskej úrovni ešte stále neexistujú 
mechanizmy daňových stimulov 
podporujúcich spoluprácu a združovanie; 
poukazuje na výzvu Rady z decembra 
2013, aby sa takéto mechanizmy zvážili, a 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že diskusie 
ani po roku neviedli k žiadnemu 
konkrétnemu opatreniu v tejto oblasti; 
poznamenáva, že belgická vláda už udeľuje 
ad hoc výnimky z DPH v prípravných 
fázach niektorých projektov EDA, ako 
napríklad Satcom; nazdáva sa, že takéto 
výnimky musia byť systematické a 
rozšírené na konkrétne infraštruktúry a 

28. vyjadruje prekvapenie nad tým, že na 
európskej úrovni ešte stále neexistujú 
mechanizmy daňových stimulov 
podporujúcich spoluprácu a združovanie; 
poukazuje na výzvu Rady z decembra 
2013, aby sa takéto mechanizmy zvážili, a 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že diskusie 
ani po roku neviedli k žiadnemu 
konkrétnemu opatreniu v tejto oblasti; 
poznamenáva, že belgická vláda už udeľuje 
ad hoc výnimky z DPH v prípravných 
fázach niektorých projektov EDA, ako 
napríklad Satcom; nazdáva sa, že takéto 
výnimky musia byť systematické a 
rozšírené na konkrétne infraštruktúry a 
programy v oblasti spôsobilostí podľa 
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programy v oblasti spôsobilostí; vzoru mechanizmu, ktorý existuje v rámci 
NATO alebo toho, ktorý existuje v rámci 
EÚ pre infraštruktúru v oblasti civilného 
výskumu; vyzýva na vytvorenie celkom 
iného ukazovateľa, ktorý by mohol 
podporovať spoluprácu v oblasti 
spôsobilosti v rámci Európy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 118
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. vyjadruje prekvapenie nad tým, že na 
európskej úrovni ešte stále neexistujú 
mechanizmy daňových stimulov 
podporujúcich spoluprácu a združovanie; 
poukazuje na výzvu Rady z decembra 
2013, aby sa takéto mechanizmy zvážili, a 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
diskusie ani po roku neviedli k žiadnemu 
konkrétnemu opatreniu v tejto oblasti;
poznamenáva, že belgická vláda už udeľuje 
ad hoc výnimky z DPH v prípravných 
fázach niektorých projektov EDA, ako 
napríklad Satcom; nazdáva sa, že takéto 
výnimky musia byť systematické a 
rozšírené na konkrétne infraštruktúry a 
programy v oblasti spôsobilostí;

28. je naďalej odhodlaný postupovať 
podľa zásady, že politika súvisiaca so 
zdaňovaním je výlučne vecou jednotlivých 
členských štátov; poznamenáva, že 
belgická vláda už udeľuje ad hoc výnimky 
z DPH v prípravných fázach niektorých 
projektov EDA, ako napríklad Satcom; 
nazdáva sa, že takéto výnimky musia byť 
systematické a rozšírené na konkrétne 
infraštruktúry a programy v oblasti 
spôsobilostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 29
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. víta existujúce modely spolupráce, ako 
je EATC a jeho neustále rozširovanie na 
nové členské štáty; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že tento model, ktorý existuje už 
roky, ešte nebol upravený pre ďalšie typy 
obranných spôsobilostí; vyzýva na využitie 
modelu EATC aj v iných oblastiach 
operačnej podpory, aby sa odstránili veľké 
nedostatky týkajúce sa spôsobilostí;

29. berie na vedomie existujúce modely 
spolupráce mimo EÚ, ako je EATC a jeho 
neustále rozširovanie na nové členské 
štáty; berie na vedomie, že tento model, 
ktorý existuje už roky, ešte nebol upravený 
pre ďalšie typy obranných spôsobilostí; 
domnieva sa, že takáto spolupráca by sa 
mala naďalej dojednávať a realizovať na 
dvojstrannej a mnohostrannej úrovni 
medzi spojencami a aj v iných oblastiach 
operačnej podpory, aby sa odstránili veľké 
nedostatky týkajúce sa spôsobilostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poukazuje na mierny pokrok v 
súvislosti s projektmi zhromažďovania a 
spoločného využívania; víta najmä pokrok 
v oblasti dopĺňania paliva počas letu 
dosiahnutý nadobudnutím flotily 
viacúčelových tankovacích transportných 
lietadiel; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že doteraz sa na tomto projekte zúčastnil 
len veľmi obmedzený počet členských 
štátov, a vyzýva členské štáty, ktoré majú v 
tejto oblasti nedostatky, aby sa k projektu 
pripojili;

30. poukazuje na mierny pokrok v 
súvislosti s projektmi zhromažďovania a 
spoločného využívania; víta najmä pokrok 
v oblasti dopĺňania paliva počas letu 
dosiahnutý nadobudnutím flotily 
viacúčelových tankovacích transportných 
lietadiel; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že doteraz sa na tomto projekte zúčastnil 
len veľmi obmedzený počet členských 
štátov, a vyzýva členské štáty, ktoré majú v 
tejto oblasti nedostatky, aby sa k projektu 
pripojili; domnieva sa, že by členské štáty 
mali realizovať projekty spoločného 
využívania a zamerať sa na 16 oblastí 
spôsobilosti, ktoré spolu s EDA a EUMS 
identifikovali v celom CDP;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 121
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poukazuje na mierny pokrok v 
súvislosti s projektmi zhromažďovania a 
spoločného využívania; víta najmä pokrok 
v oblasti dopĺňania paliva počas letu 
dosiahnutý nadobudnutím flotily 
viacúčelových tankovacích transportných 
lietadiel; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že doteraz sa na tomto projekte zúčastnil 
len veľmi obmedzený počet členských 
štátov, a vyzýva členské štáty, ktoré majú v 
tejto oblasti nedostatky, aby sa k projektu 
pripojili;

30. poukazuje na mierny pokrok v 
súvislosti s projektmi zhromažďovania a 
spoločného využívania; víta najmä pokrok 
v oblasti dopĺňania paliva počas letu 
dosiahnutý nadobudnutím flotily 
viacúčelových tankovacích transportných 
lietadiel; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že doteraz sa na tomto projekte zúčastnil 
veľmi obmedzený počet členských štátov, 
a vyzýva členské štáty, ktoré majú v tejto 
oblasti nedostatky, aby sa k projektu 
pripojili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. poukazuje na mierny pokrok v 
súvislosti s projektmi zhromažďovania a 
spoločného využívania; víta najmä pokrok 
v oblasti dopĺňania paliva počas letu 
dosiahnutý nadobudnutím flotily 
viacúčelových tankovacích transportných 
lietadiel; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že doteraz sa na tomto projekte zúčastnil 
len veľmi obmedzený počet členských 
štátov, a vyzýva členské štáty, ktoré majú v 
tejto oblasti nedostatky, aby sa k projektu 
pripojili;

30. poukazuje na mierny pokrok v 
súvislosti s projektmi zhromažďovania a 
spoločného využívania; berie na vedomie 
pokrok v oblasti dopĺňania paliva počas 
letu dosiahnutý nadobudnutím flotily 
viacúčelových tankovacích transportných 
lietadiel; berie na vedomie, že doteraz sa 
na tomto projekte zúčastnil len veľmi 
obmedzený počet členských štátov, a 
vyzýva členské štáty, ktoré majú v tejto 
oblasti nedostatky, aby sa k projektu 
pripojili;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123
Bodil Ceballos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti kritických technológií, 
ako sú systémy diaľkovo pilotovaných 
lietadiel (RPAS) a Govsatcom; poukazuje 
na nutnosť zaviesť pre RPAS regulačný 
rámec, ktorého cieľom bude ich začlenenie 
do európskeho systému leteckej dopravy 
do roku 2016, pričom treba brať do úvahy 
civilné i vojenské potreby;

31. berie na vedomie zámer Rady rozvíjať 
spoločné projekty v oblasti kritických 
technológií, ako sú systémy diaľkovo 
pilotovaných lietadiel (RPAS) a 
Govsatcom; poukazuje na nutnosť zaviesť 
pre RPAS regulačný rámec, ktorého 
cieľom bude ich začlenenie do európskeho 
systému leteckej dopravy do roku 2016, 
pričom treba brať do úvahy civilné i 
vojenské potreby; naliehavo požaduje 
prijatie spoločnej pozície EÚ zameranej 
na vytvorenie právneho rámca na 
využívanie ozbrojených bezpilotných 
lietadiel (dronov) v súlade s príslušným 
uznesením Európskeho parlamentu 
prijatým 27. februára 2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti kritických technológií, 
ako sú systémy diaľkovo pilotovaných 
lietadiel (RPAS) a Govsatcom; poukazuje 
na nutnosť zaviesť pre RPAS regulačný 
rámec, ktorého cieľom bude ich začlenenie 
do európskeho systému leteckej dopravy 
do roku 2016, pričom treba brať do úvahy 

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti zlepšovania európskych 
spôsobilostí, ako sú systémy diaľkovo 
pilotovaných lietadiel (RPAS) a 
Govsatcom; poukazuje na nutnosť zaviesť 
pre RPAS regulačný rámec, ktorého 
cieľom bude ich začlenenie do európskeho 
systému leteckej dopravy do roku 2016, 
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civilné i vojenské potreby; pričom treba brať do úvahy civilné i 
vojenské potreby; vyzýva Európsku 
komisiu, aby načrtla, ako možno 
prostriedky programu Horizont 2020 na 
civilno-vojenský výskum využiť na 
vloženie RPAS do európskeho vzdušného 
priestoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti kritických technológií, 
ako sú systémy diaľkovo pilotovaných 
lietadiel (RPAS) a Govsatcom; poukazuje 
na nutnosť zaviesť pre RPAS regulačný 
rámec, ktorého cieľom bude ich začlenenie 
do európskeho systému leteckej dopravy 
do roku 2016, pričom treba brať do úvahy 
civilné i vojenské potreby;

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti kritických technológií, 
ako sú systémy diaľkovo pilotovaných 
lietadiel (RPAS) a Govsatcom; poukazuje 
na nutnosť zaviesť pre RPAS regulačný 
rámec, ktorého cieľom bude ich začlenenie 
do európskeho systému leteckej dopravy 
do roku 2016, pričom treba brať do úvahy 
civilné i vojenské potreby, ako aj potrebu 
dodržiavať medzinárodné právo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti kritických technológií, 
ako sú systémy diaľkovo pilotovaných 
lietadiel (RPAS) a Govsatcom; poukazuje 
na nutnosť zaviesť pre RPAS regulačný 

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti kritických technológií, 
ako sú systémy diaľkovo pilotovaných 
lietadiel (RPAS) a Govsatcom; poukazuje 
na nutnosť zaviesť pre RPAS regulačný 
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rámec, ktorého cieľom bude ich začlenenie 
do európskeho systému leteckej dopravy 
do roku 2016, pričom treba brať do úvahy 
civilné i vojenské potreby;

rámec, ktorého cieľom bude ich začlenenie 
do európskeho systému leteckej dopravy 
do roku 2016, pričom treba brať do úvahy 
civilné i vojenské potreby, ako aj 
demokratický a súdny dohľad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. víta zámer Rady rozvíjať spoločné 
projekty v oblasti kritických technológií, 
ako sú systémy diaľkovo pilotovaných 
lietadiel (RPAS) a Govsatcom; poukazuje 
na nutnosť zaviesť pre RPAS regulačný 
rámec, ktorého cieľom bude ich začlenenie 
do európskeho systému leteckej dopravy 
do roku 2016, pričom treba brať do úvahy 
civilné i vojenské potreby;

31. berie na vedomie zámer Rady rozvíjať 
spoločné projekty v oblasti kritických 
technológií, ako sú systémy diaľkovo 
pilotovaných lietadiel (RPAS) a 
Govsatcom; poukazuje na nutnosť zaviesť 
pre RPAS regulačný rámec, ktorého 
cieľom bude ich začlenenie do európskeho 
systému leteckej dopravy do roku 2016, 
pričom treba brať do úvahy civilné i 
vojenské potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. poukazuje na dôležitosť investícií do 
ľudského kapitálu s vysokou kvalifikáciou 
v oblasti IKT a so schopnosťou riešiť 
úlohy vyvolané svetovými hrozbami a 
nebezpečenstvami vojenského aj civilného 
charakteru, ako je napríklad kybernetická 
bezpečnosť, kybernetické útoky a 
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kybernetický terorizmus;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 129
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. víta pokrok v oblasti satelitných služieb 
Európskej únie (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); domnieva sa, že tieto vesmírne 
služby, najmä Copernicus, by sa mali 
sprevádzkovať s cieľom uspokojiť potreby 
misií a operácií SBOP, pokiaľ ide o 
satelitné snímky s vysokým rozlíšením; 
oceňuje začatie projektu Ariane 6; ľutuje, 
že z technických a obchodných dôvodov 
Únia naďalej získava ruské nosné rakety, 
čo je v protiklade s jej cieľom dosiahnuť 
určitú strategickú autonómiu;

32. víta pokrok v oblasti satelitných služieb 
Európskej únie (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); domnieva sa, že tieto vesmírne 
služby, najmä Copernicus, by sa mali 
sprevádzkovať s cieľom uspokojiť potreby 
misií a operácií SBOP, pokiaľ ide o 
satelitné snímky s vysokým rozlíšením; 
oceňuje začatie projektu Ariane 6; ľutuje, 
že z technických a obchodných dôvodov 
Únia naďalej získava ruské nosné rakety, 
čo je v protiklade s jej cieľom dosiahnuť 
určitú strategickú autonómiu, a preto 
poukazuje na potrebu urýchliť vývoj 
technológií na civilné aj vojenské použitie, 
ktoré by zaručili našu nezávislosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 130
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. víta pokrok v oblasti satelitných služieb 
Európskej únie (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); domnieva sa, že tieto vesmírne 
služby, najmä Copernicus, by sa mali 
sprevádzkovať s cieľom uspokojiť potreby 
misií a operácií SBOP, pokiaľ ide o 

32. berie na vedomie pokrok v oblasti 
satelitných služieb (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); domnieva sa, že tieto vesmírne 
služby, najmä Copernicus, by sa mali 
sprevádzkovať s cieľom uspokojiť potreby, 
pokiaľ ide o satelitné snímky s vysokým 
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satelitné snímky s vysokým rozlíšením; 
oceňuje začatie projektu Ariane 6; ľutuje, 
že z technických a obchodných dôvodov
Únia naďalej získava ruské nosné rakety, 
čo je v protiklade s jej cieľom dosiahnuť 
určitú strategickú autonómiu;

rozlíšením; oceňuje začatie projektu 
Ariane 6; berie na vedomie, že Únia 
naďalej získava ruské nosné rakety, čo je v 
protiklade s jej cieľom dosiahnuť určitú 
strategickú autonómiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Neena Gill

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. domnieva sa, že Únia by mohla prijať 
rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí ako 
NATO, a teda vyžadovať minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Bodil Ceballos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. domnieva sa, že Únia by mohla prijať 
rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí ako 
NATO, a teda vyžadovať minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja;

33. pripomína, že výrazné nedostatky 
v oblasti spôsobilostí existovali už pred 
finančnou a hospodárskou krízou, ktorá 
v niektorých členských štátoch viedla ku 
škrtom v rozpočte na obranu; pripomína 
tiež, že tieto početné nedostatky v oblasti 
spôsobilostí sú výsledkom veľmi 
fragmentovaného trhu v oblasti obrany, 
neefektívnej nadmernej kapacity 
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priemyslu, zlého riadenia, korupcie 
a nedostatočnej koordinácie a spolupráce 
medzi agentúrami a obrannými 
administratívami členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. domnieva sa, že Únia by mohla prijať
rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí ako 
NATO, a teda vyžadovať minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja;

33. vyzýva na zváženie možnosti, aby Únia 
prijala rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí 
ako NATO, a teda vyžadovala minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja; 
opakuje, že výraznejšie rozdeľovanie 
prostriedkov musí sprevádzať väčší 
dohľad nad misiami a vyššia 
transparentnosť ich financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Lorenzo Cesa

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. domnieva sa, že Únia by mohla prijať 
rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí ako 
NATO, a teda vyžadovať minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja;

33. domnieva sa, že Únia by mohla prijať 
rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí ako 
NATO, a teda vyžadovať minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja; je 
potrebné usilovať sa o sledovanie týchto 
cieľov v 10-ročnom horizonte;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 135
Ioan Mircea Pașcu

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. domnieva sa, že Únia by mohla prijať 
rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí ako 
NATO, a teda vyžadovať minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja;

33. domnieva sa, že Únia by mohla zvážiť 
prijatie rovnakých cieľov v oblasti 
spôsobilostí ako NATO, a teda 
vyžadovanie minimálnych výdavkov na 
obranu vo výške 2 % HDP a 20 % 
obranného rozpočtu na hlavnú výzbroj 
vrátane výskumu a vývoja, a to na základe 
toho, že obe bezpečnostné organizácie, 
ktoré majú 22 spoločných členov, sa 
navzájom plne dopĺňajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. domnieva sa, že Únia by mohla prijať 
rovnaké ciele v oblasti spôsobilostí ako 
NATO, a teda vyžadovať minimálne 
výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a 
20 % obranného rozpočtu na hlavnú 
výzbroj vrátane výskumu a vývoja;

33. vyzýva Úniu, aby členské štáty 
nabádala k tomu, aby plnili ciele NATO v 
oblasti spôsobilostí, ktoré si vyžadujú 
minimálne výdavky na obranu vo výške 2 
% HDP a 20 % obranného rozpočtu na 
hlavnú výzbroj vrátane výskumu a vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. vyjadruje prekvapenie, že doposiaľ 
neexistuje spoločná európska stratégia 
zameraná na riešenie nových výziev 
v oblasti bezpečnosti Únie, najmä 
terorizmu, kybernetickej bezpečnosti 
a špionáže tretími krajinami; poukazuje 
na potrebu posilniť a zintenzívniť 
spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ pri 
výmene informácií spravodajských 
služieb;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 138
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. domnieva sa, že trhy v oblasti obrany 
sú veľmi špecifické, pretože dopyt takmer 
výlučne pochádza z verejného 
obstarávania, na trhu existuje len 
obmedzený počet podnikov, vývoj 
produktov a ich udržiavanie v prevádzke 
trvá dlho a niektoré technológie majú 
strategický charakter;

34. víta návrh Európskej komisie týkajúci 
sa zlepšenia prístupu MSP na trhy v 
oblasti obrany, ktoré sú v súčasnosti veľmi 
špecifické, pretože dopyt takmer výlučne 
pochádza z verejného obstarávania, na trhu 
existuje len obmedzený počet podnikov, 
vývoj produktov a ich udržiavanie v 
prevádzke trvá dlho a niektoré technológie 
majú strategický charakter;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 139
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 34
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. domnieva sa, že trhy v oblasti obrany 
sú veľmi špecifické, pretože dopyt takmer 
výlučne pochádza z verejného 
obstarávania, na trhu existuje len 
obmedzený počet podnikov, vývoj 
produktov a ich udržiavanie v prevádzke 
trvá dlho a niektoré technológie majú 
strategický charakter;

34. domnieva sa, že trhy v oblasti obrany 
sú veľmi špecifické, pretože dopyt takmer 
výlučne pochádza z verejného 
obstarávania, na trhu existuje len 
obmedzený počet podnikov, vývoj 
produktov a ich udržiavanie v prevádzke 
trvá dlho a niektoré technológie majú 
strategický charakter; so znepokojením 
sleduje ambície na zapojenie európskych 
inštitúcií, čo nutne zahŕňa Európsku 
komisiu a Európsky súdny dvor, do tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. upozorňuje na oznámenie Komisie z 
júla 2013 s názvom Smerom ku 
konkurencieschopnejšiemu a 
efektívnejšiemu odvetviu obrany a 
bezpečnosti, ako aj na plán jeho 
vykonávania z júna 2014 a na návrhy, 
ktoré obsahuje, predovšetkým pokiaľ ide o 
lepšiu realizáciu smerníc 2009/81/ES a 
2009/43/ES o vnútornom trhu;

35. upozorňuje na oznámenie Komisie z 
júla 2013 s názvom Smerom ku 
konkurencieschopnejšiemu a 
efektívnejšiemu odvetviu obrany a 
bezpečnosti, ako aj na plán jeho 
vykonávania z júna 2014 a na návrhy, 
ktoré obsahuje, predovšetkým pokiaľ ide o 
lepšiu realizáciu smerníc 2009/81/ES a 
2009/43/ES o vnútornom trhu bez toho, 
aby boli dotknuté zvrchované práva 
členských štátov vyplývajúce z článku 346 
ZFEÚ;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 141
Arnaud Danjean
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Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh;

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh; domnieva sa, že táto 
definícia by sa mohla týkať predovšetkým 
niektorých kritérií ako: vývoj zariadení 
a technológií uskutočňovaný v EÚ, 
kontrola majetkových práv a využívania 
vyvinutých zariadení a technológií zo 
strany podniku, a zaistenie toho, aby 
prípadný zahraničný akcionár nemal 
príliš významné hlasovacie právo 
ohrozujúce kontrolu činnosti podniku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh;

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh; zdôrazňuje, že je potrebné 
vymedziť európske kritické prvky obrany 
(t. j. kľúčové priemyselné kapacity 
a kriticky dôležité technológie);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh;

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh, pričom sa zohľadní 
rozdielny potenciál obranného priemyslu 
členských štátov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 144
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh;

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh; domnieva sa, že v súlade 
so zásadou solidarity a rovnosti tento 
proces nemôže ignorovať členské štáty 
s menším priemyselným a výskumným 
potenciálom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Geoffrey Van Orden
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Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. domnieva sa, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh;

36. berie na vedomie, že pre všetky tieto 
opatrenia je nutné vopred určiť spoločnú 
definíciu rozsahu európskej obrannej 
technologickej a priemyselnej základne 
(EDTIB), aby bolo možné stanoviť, ktoré 
podniky alebo strategické činnosti z nich 
môžu mať osoh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. pripomína, že s nadobudnutím 
účinnosti Lisabonskej zmluvy sa rozsah 
priemyselnej, vesmírnej a výskumnej 
politiky EÚ rozširuje o oblasť obrany; 
pripomína, že programy Únie v iných 
oblastiach, napríklad vnútorná 
a pohraničná bezpečnosť, zvládanie 
katastrof a rozvoj, ponúkajú výrazné 
vyhliadky na spoločný rozvoj spôsobilostí 
relevantných pre tieto politiky 
a uskutočňovanie misií SBOP; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla stále postupy 
spolupráce medzi Komisiou, ESVČ, EDA 
a členskými štátmi v oblastiach 
spoločného trhu, priemyslu, vesmíru, 
výskumu a vývoja; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila trvalú väzbu medzi orgánmi 
a agentúrami EÚ z oblastí vnútornej 
bezpečnosti (Frontex, Europol, ENISA) 
a vonkajšej bezpečnosti a obrany (EDA, 
ESVČ);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 36 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36a. berie na vedomie Komisiou 
predložené návrhy na lepšie vykonávanie
smerníc 2009/81/ES (verejné obstarávanie 
v oblasti obrany) a 2009/43/ES (transfery 
výrobkov obranného priemyslu v rámci 
vnútorného trhu); považuje za potrebné 
venovať sa aj oblasti zariadení 
a technológií s vysokou strategickou 
hodnotou, ktorých sa netýka ani smernica 
2009/81/ES (zariadenia so zásadným 
bezpečnostným významom), ani smernica 
2004/18/ES (zariadenia, ktorých 
používanie súvisí, hoci nie konkrétne s
oblasťou obrany); domnieva sa, že 
európske podniky, ktoré svoju činnosť 
vyvíjajú v tomto odvetví, potrebujú 
osobitný právny a finančný režim, ktorý 
im umožní konkurencieschopnosť, čím sa 
zaručí strategická autonómia EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. poukazuje na zámer Rady zaviesť 
európsky systém bezpečnosti dodávok, v 
rámci ktorého by si členské štáty vzájomne 
poskytovali pomoc a rýchlo reagovali na 

37. poukazuje na zámer Rady zaviesť 
európsky systém bezpečnosti dodávok, v 
rámci ktorého by si členské štáty vzájomne 
poskytovali pomoc a rýchlo reagovali na 
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svoje príslušné potreby v oblasti obrany; 
očakáva, že Komisia predloží plán, ktorý 
bude obsahovať možnosti zavedenia 
systému;

svoje príslušné potreby v oblasti obrany; 
očakáva, že Komisia predloží plán, ktorý 
bude obsahovať možnosti zavedenia 
systému, ako aj zelenú knihu venovanú 
kontrole zahraničných investícií do 
strategických podnikov v oblasti obrany;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 149
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. poukazuje na zámer Rady zaviesť 
európsky systém bezpečnosti dodávok, v
rámci ktorého by si členské štáty vzájomne 
poskytovali pomoc a rýchlo reagovali na 
svoje príslušné potreby v oblasti obrany; 
očakáva, že Komisia predloží plán, ktorý 
bude obsahovať možnosti zavedenia 
systému;

37. poukazuje na zámer Rady zaviesť 
európsky systém bezpečnosti dodávok, v 
rámci ktorého by si členské štáty vzájomne 
poskytovali pomoc a rýchlo reagovali na 
svoje príslušné potreby v oblasti obrany; 
očakáva, že Komisia predloží plán, ktorý 
bude obsahovať možnosti zavedenia 
systému; víta prijatie rozšíreného rámca 
EDA pre bezpečnosť dodávok medzi 
členskými štátmi ako významného 
dobrovoľného, právne nezáväzného 
mechanizmu určeného na to, aby členské 
štáty rozšírili vzájomnú podporu a pomoc 
v oblasti bezpečnosti dodávok; vyzýva 
EDA a Európsku komisiu, aby spoločne 
vytvorili ďalšie prostriedky a iniciatívy na 
podporu bezpečnosti dodávok v celej EÚ 
a na podporu členských štátov pri 
vykonávaní nového rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Francisco José Millán Mon

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. vyzýva Komisiu, aby jasne určila 
a mobilizovala európske finančné 
prostriedky a nástroje zamerané na pomoc 
s vytváraním spoločného európskeho trhu 
obranného priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37a. víta prijatie zmien zoznamov 
vývozných kontrol v rámci 
wassenaarskeho režimu, pokiaľ ide 
o technológie v oblasti dohľadu 
a narušenia, ktoré boli nedávno zavedené 
aj na európskej úrovni; zdôrazňuje však, 
že sa musí vykonať viac, aby sa zabránilo 
nekontrolovanej výrobe a vývozu 
technológií, ktoré možno použiť na útok 
na kriticky dôležitú infraštruktúru EÚ 
a porušovanie ľudských práv; vyzýva 
preto Komisiu, aby čo najskôr predložila 
návrh revízie nariadenia o vývoze tovaru 
s civilným aj vojenským použitím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Bodil Ceballos
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 38
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a obranou; víta 
tiež začatie prípravných akcií a dúfa, že 
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli 
viesť k financovaniu určitej výskumnej 
témy v budúcom viacročnom finančnom 
rámci;

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; pripomína, že 
zhruba 80 % investícií do obrany tvoria 
ešte stále výdavky na vnútroštátnej 
úrovni; berie na vedomie návrhy Komisie 
týkajúce sa rozvoja synergií medzi 
civilným výskumom a obranou; odmieta 
začatie tzv. prípravných akcií a podobné 
iniciatívy zamerané na využitie rozpočtu 
EÚ na výskum v oblasti obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a obranou; víta 
tiež začatie prípravných akcií a dúfa, že 
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli viesť 
k financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií, pričom ide o 
rozhodujúce zložky podporujúce európsku 
nezávislosť v oblasti bezpečnosti a obrany 
a konkurencieschopnosť nášho 
priemyslu; víta preto návrhy Komisie 
týkajúce sa rozvoja synergií medzi 
civilným výskumom a obranou; víta tiež 
začatie prípravných akcií a dúfa, že takéto 
akcie v oblasti SBOP by mohli viesť k 
financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 154
Michael Gahler
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Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a obranou; víta 
tiež začatie prípravných akcií a dúfa, že
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli viesť 
k financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; pripomína 
vyhlásenie Rady k posilňovaniu 
spôsobilostí z decembra 2008 
a odhodlanie členských štátov dosiahnuť 
kolektívny cieľ venovať na financovanie 
výskumu 2 % našich výdavkov na obranu; 
vyzýva PK/VP a vedúceho EDA, aby 
poskytli údaje o tom, ako si v tomto smere 
vedieme; víta preto návrhy Komisie 
týkajúce sa rozvoja synergií medzi 
civilným výskumom a obranou; víta tiež 
začatie prípravných akcií a dúfa, že takéto 
akcie v oblasti SBOP by mohli viesť k 
financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci; 
zdôrazňuje význam realizácie pilotného 
projektu venovaného výskumu v oblasti 
SBOP uskutočňovaného spoločne 
Európskou komisiou a agentúrou EDA, 
ako to navrhol Parlament v rozpočte na 
rok 2015 s cieľom dosiahnuť, aby 
agentúra realizovala ciele Únie a plnila 
jej rozpočet; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Komisia 
neposkytla Parlamentu posúdenie 
potenciálu uvedené v čl. 185 ZFEÚ, ako 
o to Parlament požiadal vo svojom 
uznesení z 21. novembra 2013 o európskej 
obrannej technologickej a priemyselnej 
základni (2013/2125(INI));

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 38
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a obranou; víta 
tiež začatie prípravných akcií a dúfa, že 
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli viesť 
k financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a obranou; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že program 
bezpečnostného výskumu v rámci 
programu Horizont 2020 ponúka 
významné možnosti rozvoja spôsobilostí 
v tomto smere, a vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali výskumnú misiu na 
podporu vonkajších politík EÚ vrátane 
technologického rozvoja v oblasti 
technológií s civilným a vojenským 
využitím s cieľom zvýšiť interoperabilitu 
medzi civilnou ochranou a vojenskými 
silami v zmysle osobitného programu, 
ktorým sa zavádza program Horizont 
2020, a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby príslušné výskumné činnosti zaradili 
do ročných pracovných programov; víta 
tiež začatie prípravných akcií a dúfa, že 
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli viesť 
k financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a obranou; víta 
tiež začatie prípravných akcií a dúfa, že 
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli viesť 

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a 
bezpečnosťou; víta tiež začatie 
prípravných akcií a dúfa, že takéto akcie v 
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k financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

oblasti SBOP by mohli viesť k 
financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 157
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. domnieva sa, že žiadna vláda nemôže 
sama začať rozsiahle programy v oblasti 
výskumu a technológií; víta preto návrhy 
Komisie týkajúce sa rozvoja synergií 
medzi civilným výskumom a obranou; víta
tiež začatie prípravných akcií a dúfa, že 
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli viesť 
k financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

38. domnieva sa, že členské štáty majú 
právo samostatne začať rozsiahle 
programy v oblasti výskumu a technológií, 
ak je to v ich národnom záujme; berie na 
vedomie návrhy Komisie týkajúce sa 
rozvoja synergií medzi civilným 
výskumom a obranou; berie tiež na 
vedomie začatie prípravných akcií a to, že 
takéto akcie v oblasti SBOP by mohli viesť 
k financovaniu určitej výskumnej témy v 
budúcom viacročnom finančnom rámci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Geoffrey Van Orden

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. vyzýva však na zvýšenú ostražitosť, či 
už ide o otázky správy, práv duševného 
vlastníctva, spolufinancovania a pravidiel 
účasti na týchto prípravných akciách v 
oblasti obrany; požaduje, aby sa členské
štáty v plnej miere zapojili do 
rozhodovacieho procesu s cieľom predísť 
byrokracii a zaručiť, že programy budú 

39. vyzýva však na zvýšenú ostražitosť, či 
už ide o otázky správy, práv duševného 
vlastníctva, spolufinancovania a pravidiel 
účasti na týchto prípravných akciách v 
oblasti obrany; požaduje, aby sa členské 
štáty v plnej miere zapojili do 
rozhodovacieho procesu s cieľom predísť 
byrokracii a zaručiť, že programy budú 
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napĺňať strategické potreby SBOP a
členských štátov;

napĺňať strategické potreby členských 
štátov a obranných spojencov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Arnaud Danjean

Návrh uznesenia
Odsek 39 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39a. pripomína, že výskum v oblasti 
obrany má veľmi citlivý charakter 
a strategický význam, a to pre 
konkurencieschopnosť podnikov aj pre 
strategickú autonómiu EÚ, a požaduje 
zavedenie primeranej politiky v oblasti 
duševného vlastníctva s väzbou na 
bezpečnosť a obranu, a to v záujme 
ochrany výsledkov výskumu; očakáva 
v tomto smere návrhy Komisie, ale aj 
subjektov obranného priemyslu; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 160
Michael Gahler

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. poukazuje na návrhy Komisie, ktorých 
cieľom je podporiť zavedenie spoločných 
noriem a certifikačných postupov pre 
obranné vybavenie; v tejto súvislosti 
očakáva plán EDA a Komisie na 
vypracovanie priemyselných noriem v 
oblasti obrany, ako aj možnosti EDA a 
EASA zlepšiť vzájomné uznávanie 
vojenskej certifikácie v Európskej únii;

40. poukazuje na návrhy Komisie, ktorých 
cieľom je podporiť zavedenie spoločných 
noriem a certifikačných postupov pre 
obranné vybavenie; v tejto súvislosti 
očakáva plán EDA a Komisie na 
vypracovanie priemyselných noriem v 
oblasti obrany, ako aj možnosti EDA a 
EASA zlepšiť vzájomné uznávanie 
vojenskej certifikácie v Európskej únii; 
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vyjadruje poľutovanie nad neochotou 
európskych normalizačných organizácií 
vytvoriť štandardizačné pečate pre 
výrobky v oblasti obrany;

Or. en


