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13.5.2015 A8-0054/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
2014/2220(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať zdroje a zapojiť simultánne 
širokú 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; 

4. zdôrazňuje, že sila a význam Únie 
spočívajú v jej schopnosti súčasne 
zmobilizovať zdroje a veľkú škálu 
diplomatických, hospodárskych, 
obchodných, rozvojových a humanitárnych 
nástrojov a pomoci v plnom súlade s 
ustanoveniami Charty Organizácie 
Spojených národov; kladie dôraz na to, že 
tieto civilné nástroje tvoria neoddeliteľnú 
súčasť tohto komplexného prístupu; hlboko 
ľutuje, že tento komplexný prístup, ktorý 
sa v súčasnosti implementuje, predstavuje 
de facto podriadenie všetkých 
relevantných oblastí politiky SZBP/SBOP, 
a teda čisto geostrategickým a 
hospodárskym záujmom EÚ, a túto 
situáciu ostro odmieta; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
2014/2220(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. domnieva sa, že otázka financovania 
misií a operácií SBOP má rozhodujúci 
význam, ak má táto politika mať 
budúcnosť; považuje za 
poľutovaniahodné, že diskusia na túto 
tému, ktorú Rada začala v decembri 2013, 
zatiaľ nepriniesla nijaké konkrétne 
návrhy; požaduje, aby sa mechanizmus 
ATHENA systematicky využíval na 
financovanie operačných nákladov a 
nákladov spojených s vysielaním misií 
SBOP, najmä v súvislosti s využívaním 
bojových zoskupení EÚ, ubytovacou 
infraštruktúrou pre vojakov, výdavkami 
spojenými s vytváraním bodov vstupu 
jednotiek na miesta operácií a prípadnými 
rezervnými zásobami potravín a palív; 
ďalej požaduje, aby sa ten istý 
mechanizmus využíval na hospodárenie s 
finančnými prostriedkami získavanými od 
členských štátov na dvojstrannom 
základe, od tretích krajín a 
medzinárodných organizácií, ktoré im 
umožnia finančne sa podieľať na 
príslušnej operácii a v odôvodnených 
prípadoch podporovať účasť tretích 
krajín na odvetných operáciách a misiách 
EÚ v prípade kríz; 

11. odmieta financovanie misií a operácií 
SBOP, predovšetkým tých, ktoré majú 
vojenskú povahu, a najmä financovanie z 
rozpočtu EÚ;  pripomína, že podľa článku 
41 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii nesmú 
byť žiadne výdavky vzniknuté z akcií s 
vojenskými alebo obrannými dôsledkami 
hradené z rozpočtu Únie; odmieta 
mechanizmus ATHENA a navrhované 
rozšírenie oprávnených nákladov v rámci 
tohto mechanizmu, ako je využívanie 
bojových zoskupení EÚ, pretože by sa tak 
zvýšilo automatické finančné zapojenie 
každého členského štátu do každej 
vojenskej misie EÚ; 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
2014/2220(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. podporuje ďalšie úsilie, ktoré sa má 
vyvinúť na urýchlenie zabezpečovania 
financovania civilných misií 
a zjednodušenie rozhodovacích 
a realizačných procesov; domnieva sa 
v tejto súvislosti, že Komisia by formou 
delegovaných aktov a v súlade s článkom 
210 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
mala zaviesť osobitné predpisy 
obstarávania pre opatrenia krízového 
riadenia v rámci SBOP, aby sa uľahčilo 
rýchle a pružné uskutočňovanie operácií; 

12. pozastavuje sa nad návrhom vynaložiť 
ďalšie úsilie na urýchlenie zabezpečovania 
financovania civilných misií 
a zjednodušenie rozhodovacích 
a realizačných procesov, pretože čisto 
civilná povaha týchto misií je otázna, v 
mnohých prípadoch preto, že sa civilné a 
vojenské aspekty stále viac stierajú a 
prelínajú, najmä v rámci reformy sektora 
bezpečnosti a misií zameraných na výcvik, 
a sú preto v rozpore s článkom. 41 ods. 2 
Zmluvy o Európskej únii; 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
2014/2220(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. požaduje vytvorenie mechanizmu 
predbežného financovania na pomoc 
členským štátom, ktoré sa chcú podieľať 
na misii SBOP, pri pokrývaní nákladov na 
tieto misie, čím by sa im uľahčilo 
rozhodovanie o realizácii misie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
2014/2220(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. konštatuje, že vojenské operácie SBOP 
sa čoraz častejšie stávajú misiami 
zameranými na výcvik ozbrojených síl 
(EUTM Mali a EUTM Somalia); oceňuje 
rozhodnutie o uskutočňovaní týchto misií, 
ale trvá na tom, aby sa mandát každej 
misie prispôsoboval okolnostiam každej 
jednotlivej situácie; domnieva sa, že 
vytvorené jednotky musia byť plne 
funkčné, čiže mať útočné kapacity; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že misie s 
výkonným mandátom sa v súčasnosti 
plánujú už len zriedkavo; domnieva sa, že 
vzhľadom na pretrvávajúce hrozby v 
susedstve si Európska únia nemôže 
dovoliť zameriavať sa len na nástroje na 
použitie po skončení krízy či nástroje na 
podporu pri prekonávaní krízy, ale musí 
byť schopná zasahovať v celom spektre 
krízového riadenia, v súlade s Chartou 
OSN; 

23. so znepokojením konštatuje, že 
vojenské operácie SBOP sa čoraz častejšie 
stávajú misiami zameranými na výcvik 
ozbrojených síl (EUTM Mali a EUTM 
Somalia); odmieta a ľutuje rozhodnutie o 
uskutočňovaní týchto misií; domnieva sa, 
že prioritnými úlohami zahraničnej politiky 
EÚ sú:  

– zachovávať mier, stabilitu a 
základné a ľudské práva 
prostredníctvom mierovej civilnej 
zahraničnej politiky v súlade s 
medzinárodným právom a 
nediskriminačným spôsobom a 
hrať vedúcu úlohu pri 
diplomatickom a mierovom 
riešení konfliktov vrátane 
mediačných iniciatív a programov 
odzbrojenia, demobilizácie a 
opätovnej integrácie, v súlade s 
Chartou OSN; 
 

– zlepšovať a posilňovať 
medzinárodný režim kontroly 
vývozu zbraní (zmluva o obchode 
so zbraňami) a režim kontroly 
vývozu zbraní Únie, podporovať 
režim Zmluvy o nešírení 
jadrových zbraní a jadrové 
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odzbrojenie; 

−−−−    odstránenie chudoby, 
humanitárna pomoc, trvalo 
udržateľný hospodársky a 
sociálny rozvoj a miléniové 
rozvojové ciele, uprednostňovanie 
vyvážených hospodárskych 
vzťahov, spravodlivého obchodu a 
spravodlivého rozdelenia zdrojov 
a bohatstva v susedstve EÚ a vo 
svete; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
2014/2220(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. berie na vedomie zámer Rady na 
vypracovanie projektov na posilnenie 
kapacít EÚ vrátane napríklad systémov 
diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS), a 
vládnej satelitnej komunikácie; konštatuje, 
že treba zaviesť regulačný rámec, ktorého 
cieľom bude RPAS do európskeho 
systému leteckej dopravy do roku 2016, 
pričom treba brať do úvahy civilné i 
vojenské požiadavky, ako aj potrebu 
dodržiavania medzinárodného práva; 
vyzýva Komisiu, aby načrtla, ako možno 
prostriedky programu Horizont 2020 na 
civilno-vojenský výskum využiť na 
zaradenie RPAS do európskeho vzdušného 
priestoru; 

41. so znepokojením berie na vedomie 
zámer Rady na vypracovanie projektov na 
posilnenie kapacít EÚ vrátane napríklad 
systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel 
(RPAS), a vládnej satelitnej komunikácie; 
zdôrazňuje, že treba zaviesť regulačný 
rámec pre RPAS vo všeobecnosti, pričom 
treba brať do úvahy civilné i vojenské 
požiadavky, ako aj potrebu dodržiavania 
medzinárodného práva odmieta používanie 
a vývoj ozbrojených bezpilotných lietadiel 
a nezákonné praktiky mimosúdneho 
cieleného zabíjania; odsudzuje akékoľvek 
vynakladanie finančných prostriedkov 
programu Horizont 2020 na financovanie 
vojenského, civilno-vojenského alebo 
bezpečnostného výskumu vo všeobecnosti, 
a najmä na financovanie rozvoja a 
zaradenia RPAS do európskeho vzdušného 
priestoru; 

Or. en 

 
 


