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Pozměňovací návrh  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2014/2220(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že síla a význam Unie 

spočívá v její schopnosti zmobilizovat 

zdroje a využívat širokou škálu 

diplomatických, bezpečnostních, 

obranných, hospodářských, obchodních, 

rozvojových a humanitárních nástrojů 

současně a plně přitom respektovat 

ustanovení Charty OSN; trvá na tom, že 

nedílnou součástí tohoto komplexního 

přístupu jsou vojenské a civilní nástroje 

SBOP; 

4. zdůrazňuje, že síla a význam Unie 

spočívá v její schopnosti zmobilizovat 

zdroje a využívat současně širokou škálu 

diplomatických, hospodářských, 

obchodních, rozvojových a humanitárních 

nástrojů a pomoci a plně při tom 

respektovat ustanovení Charty OSN; trvá 

na tom, že nedílnou součástí tohoto 

komplexního přístupu jsou tyto civilní 

nástroje; hluboce lituje skutečnosti, že 

tento komplexní přístup ve své současné 

podobě představuje de facto podřízení 

všech příslušných oblastí politik 

SZBP/SBOP, a tudíž čistě 

geostrategickým a ekonomickým zájmům 

EU, a tuto situaci ostře odmítá; 

Or. en 
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13. 5. 2015 A8-0054/3 

Pozměňovací návrh  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2014/2220(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. domnívá se, že otázka financování misí 

a operací SBOP je klíčová, pokud chceme 

této politice zajistit budoucnost; pokládá 

za politováníhodné, že debata, kterou na 

toto téma zahájilo zasedání Rady v 

prosinci 2013, dosud nevyústila v 

konkrétní návrhy; žádá, aby k 

financování výdajů spojených s 

uskutečňováním operací a misí SBOP byl 

systematicky používán mechanismus 

ATHENA, zejména pokud jde o využití 

bojových skupin EU, infrastrukturu pro 

ubytování jednotek, výdaje spojené se 

zřízením vstupních míst pro vojáky do 

operačního prostoru a skladů 

bezpečnostních zásob potravin a paliva, 

je-li to třeba; žádá také, aby byl tentýž 

mechanismus používán ke správě 

finančních prostředků z členských států 

poskytnutých na bilaterálním základě a od 

třetích zemí a mezinárodních organizací, 

aby se mohly finančně podílet na určité 

operaci a v řádně odůvodněných 

případech podporovat zapojení třetích 

zemí do operací a misí EU zaměřených na 

řešení krizí; 

11. odmítá financování misí a operací 

SBOP, především těch, které mají 

vojenskou povahu, a zejména jejich 

financování z rozpočtu EU; připomíná, že 

podle čl. 41 odst. 2 Smlouvy o Evropské 

unii nesmí být žádné výdaje vzniklé z akcí 

v souvislosti s vojenstvím nebo obranou 

hrazeny z rozpočtu Unie; odmítá 

mechanismus ATHENA a navrhované 

rozšíření způsobilých nákladů v rámci 

tohoto mechanismu, jako je využití 

bojových skupin EU, neboť by se tak 

zvýšilo automatické finanční zapojení 

každého členského státu do každé 

vojenské mise EU; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2014/2220(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vybízí k dalšímu úsilí o to, aby byly 

finanční prostředky na civilní mise 

uvolňovány rychleji a aby byly 

zjednodušeny rozhodovací postupy a 

provádění rozhodnutí; v této souvislosti je 

toho názoru, že Komise by měla 

prostřednictvím aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 210 

finančního nařízení zavést zvláštní 

pravidla pro veřejné zakázky u opatření 

krizového řízení v rámci SBOP s cílem 

usnadnit rychlé a flexibilní provádění 

operací; 

12. zpochybňuje návrh, jenž vybízí k 

dalšímu úsilí o to, aby byly finanční 

prostředky na civilní mise uvolňovány 

rychleji a aby byly zjednodušeny 

rozhodovací postupy a provádění 

rozhodnutí, neboť je nutné zpochybnit 

čistě civilní povahu těchto misí, v mnoha 

případech proto, že se civilní a vojenské 

aspekty stále více zamlžují a slévají, 

zejména v rámci reformy odvětví 

bezpečnosti a výcvikových misí, a jsou 

proto v rozporu s čl. 41 odst. 2 Smlouvu o 

Evropské unii; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2014/2220(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. žádá, aby byl zřízen mechanismus 

předběžného financování, který by 

pomohl členským státům, které se chtějí 

účastnit mise SBOP, pokrýt náklady s tím 

spojené, a usnadnil by jim tak 

rozhodování, zda zahájí misi; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2014/2220(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. konstatuje, že vojenské operace SBOP 

jsou čím dál více zaměřeny na výcvik 

ozbrojených sil (mise EUTM Mali a 

EUTM Somálsko); oceňuje rozhodnutí 

provést takové operace, ale trvá na tom, 

aby byl mandát každé z nich uzpůsoben 

podmínkám konkrétní dané situace; 

domnívá se, že vytvořené jednotky musí 

být plně operativní, tj. musí mít ofenzivní 

kapacitu; lituje toho, že jsou nyní jen 

zřídka navrhovány mise s výkonným 

mandátem; domnívá se, že vzhledem k 

přetrvávajícím hrozbám v sousedství EU si 

nemůže Unie dovolit soustředit se pouze 

na pokrizové nástroje nebo na nástroje 

pro podporu při překonávání krize, nýbrž 

musí být schopna zakročit v celém spektru 

činností k řešení krize, v souladu s 

Chartou OSN; 

23. se znepokojením konstatuje, že 

vojenské operace SBOP jsou čím dál více 

zaměřeny na výcvik ozbrojených sil (mise 

EUTM Mali a EUTM Somálsko); odmítá 

rozhodnutí provést takové operace a lituje 

ho; zastává názor, že prioritním úkolem 

zahraniční politiky EU je:  

– zachovávat mír, stabilitu a základní a 

lidská práva prostřednictvím civilní 

zahraniční politiky v souladu 

s mezinárodním právem a 

nediskriminačním způsobem a hrát 

vedoucí roli při diplomatickém a 

mírovém řešení konfliktů, včetně 

mediačních inciativ a programů 

odzbrojení, demobilizace a opětovné 

integrace, v souladu s Chartou OSN, 

– zlepšovat a posilovat mezinárodní 

(smlouva o obchodu se zbraněmi) a 

unijní režim kontroly vývozu zbraní, 

podporovat režim Smlouvy o nešíření 

jaderných zbraní a jaderné 

odzbrojení; 

−−−−    podporovat vymýcení chudoby, 

humanitární pomoc, udržitelný 

hospodářský a sociální rozvoj a 

rozvojové cíle tisíciletí a 

upřednostňovat vyvážené 

hospodářské vztahy, spravedlivý 
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obchod a spravedlivé rozdělení zdrojů 

a bohatství v sousedství EU a v celém 

světě; 

Or. en 



 

AM\1061531CS.doc  PE555.233v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13. 5. 2015 A8-0054/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

2014/2220(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. bere na vědomí záměr Rady rozvíjet 

projekty pro posílení schopností EU, jako 

jsou mj. dálkově řízené letecké systémy 

(RPAS) a vládní satelitní komunikace; 

konstatuje, že u projektu RPAS je nutno 

vytvořit předpisový rámec, aby ho bylo 

možno do roku 2016 integrovat do 

evropského systému letecké přepravy, a to 

se zřetelem k civilním i vojenským 

potřebám a také k nutnosti dodržovat 

mezinárodní právo; vyzývá Komisi, aby 

nastínila, jak mohou být finanční 

prostředky na civilní a vojenský výzkum v 

rámci programu Horizont 2020 využity pro 

začlenění RPAS do evropského vzdušného 

prostoru; 

41. se znepokojením bere na vědomí záměr 

Rady rozvíjet projekty pro posílení 

schopností EU, jako jsou mj. dálkově 

řízené letecké systémy (RPAS) a vládní 

satelitní komunikace; zdůrazňuje, že u 

projektu RPAS je obecně nutno vytvořit 

předpisový rámec, a to se zřetelem k 

civilním i vojenským potřebám a také k 

nutnosti dodržovat mezinárodní právo; 

odmítá používání a vývoj ozbrojených 

bezpilotních letounů a nezákonné 

praktiky mimosoudních cílených zabíjení; 

ostře odsuzuje jakékoli vynakládání 

finančních prostředků programu Horizont 

2020 na financování vojenského, 

vojensko-civilního nebo bezpečnostního 

výzkumu obecně, a konkrétně pak na 

financování rozvoje a začlenění RPAS do 

evropského vzdušného prostoru; 

Or. en 

 

 


