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7.12.2016 A8-0360/1 

Pozměňovací návrh  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vzhledem k již 

podfinancovanému rozpočtu EU, dalším 

snahám v oblasti operací, správním 

nákladům, přípravným akcím a pilotním 

projektům v rámci společné bezpečnostní 

a obranné politiky musí členské státy 

rovněž poskytnout dodatečné finanční 

prostředky a úsilí o posílení synergií; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby využily 

příležitosti, kterou nabízí současný 

přezkum víceletého finančního rámce 

(VFP), a řešily rozpočtové potřeby na 

narůstající bezpečnostní výzvy; vyzývá 

členské státy, aby zvýšily své obranné 

výdaje a splnily tak cíle v oblasti kapacit 

stanovený ze strany NATO, který požaduje 

minimální úroveň výdajů v oblasti obrany 

ve výši 2 % HDP; zdůrazňuje, že lepší 

koordinace a menší vzájemný přesah 

činností EU a členského státu by přinesl 

úspory a umožnil přerozdělení finančních 

prostředků; 

19. je přesvědčen, že vzhledem k již 

podfinancovanému rozpočtu EU, dalším 

snahám v oblasti operací a správním 

nákladům v rámci společné bezpečnostní 

a obranné politiky musí členské státy 

rovněž poskytnout dodatečné finanční 

prostředky a úsilí o posílení synergií; 

vyzývá členské státy, aby využily 

příležitosti a řešily rozpočtové potřeby na 

narůstající bezpečnostní výzvy; 

zdůrazňuje, že lepší koordinace a menší 

vzájemný přesah činností členského státu 

by přinesl úspory a umožnil přerozdělení 

finančních prostředků ve výši přibližně 25–

100 miliard EUR v souladu s akčním 

plánem obrany Evropské komise; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Pozměňovací návrh  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 – odrážka 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

• vytvoření trvalého civilního 

a vojenského velitelství se stejně 

významným útvarem schopnosti 

vojenského plánování a provádění 

(MPCC) a útvarem schopnosti civilního 

plánování a provádění (CPCC), což by 

přispělo ke zkvalitnění strategického 

a operačního plánování, k posílení 

civilně-vojenské spolupráce a ke 

zlepšení schopnosti EU pohotově 

reagovat na krize; 

• vytvoření trvalého vojenského 

velitelství, které by fungovalo jako 

významný útvar schopnosti vojenského 

plánování a provádění (MPCC) na stejné 

úrovni jako útvar schopnosti civilního 

plánování a provádění (CPCC), což by 

přispělo ke zkvalitnění strategického 

a operačního plánování, k posílení 

civilně-vojenské spolupráce a ke 

zlepšení schopnosti EU pohotově 

reagovat na krize; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Pozměňovací návrh  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. s politováním konstatuje, že Komise, 

ESVČ, EDA a členské státy ještě plně 

neprovedly komplexní úkoly vyplývající ze 

zasedání Rady pro zahraniční věci 

v listopadu 2013 a ze zasedání Evropské 

rady z roku 2013 a 2015; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie a komisařku pro 

vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé 

a střední podniky, aby předložily 

Parlamentu hodnocení provádění 

předchozích rozhodnutí dříve, než budou 

navrženy nové úkoly; vybízí k urychlení 

probíhající práce na evropském obranném 

akčním plánu a úsilí Komise 

o maximalizaci spolupráce v oblasti 

obrany, a to i prostřednictvím iniciativ 

v politikách, které se týkají vnitřního trhu, 

veřejných zakázek, výzkumu, dopravy, 

vesmíru, kybernetiky, energetiky 

a průmyslu; bere na vědomí návrh 

francouzského prezidenta na založení 

fondu pro evropskou bezpečnost a obranu 

a podporuje rozvoj nových a inovativních 

koncepcí financování a investic, mimo 

jiné formou spolupráce s Evropskou 

investiční bankou a partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem; 

23. s politováním konstatuje, že Komise, 

ESVČ, EDA a členské státy ještě plně 

neprovedly komplexní úkoly vyplývající ze 

zasedání Rady pro zahraniční věci 

v listopadu 2013 a ze zasedání Evropské 

rady z roku 2013 a 2015; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie a komisařku pro 

vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé 

a střední podniky, aby předložily 

Parlamentu hodnocení provádění 

předchozích rozhodnutí dříve, než budou 

navrženy nové úkoly; vybízí k urychlení 

probíhající práce na evropském obranném 

akčním plánu a úsilí Komise 

o maximalizaci spolupráce prostřednictvím 

dobrých návrhů, které byly předloženy dne 

30. listopadu 2016 a týkaly se dosažení 

evropského trhu s obranným vybavením 

prostřednictvím účinnějšího uplatňování 

dvou směrnic týkajících se obrany a jejich 

prosazování; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Pozměňovací návrh  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. konstatuje, že členské státy čelí obtížím 

ve snaze zachovat širokou škálu plné 

funkčních kapacit v oblasti obrany, proto je 

třeba větší koordinace a promyšlenější 

rozhodování o tom, které kapacity si 

zachovají, tak aby se členské státy mohly 

specializovat jen na některé z nich; 

poukazuje na praktické a finanční výhody 

další integrace evropských kapacit v oblasti 

obrany a bere na vědomí na různé stávající 

iniciativy, které by měly být zahrnuty do 

širšího rámce, aby vytvořily inteligentní 

plán; podporuje návrhy na „evropský 

semestr pro obranu“ a vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie, aby předložila 

konkrétní návrhy; domnívá se, že klíčovým 

předpokladem toho, aby ozbrojené síly 

členských států byly vzájemně slučitelné 

a integrované, je interoperabilita; vybízí 

členské státy, aby hledaly další cesty ke 

společným nákupům a údržbě sil 

a materiálu; 

24. konstatuje, že členské státy čelí obtížím 

ve snaze zachovat širokou škálu plné 

funkčních kapacit v oblasti obrany, proto je 

třeba větší koordinace a promyšlenější 

rozhodování o tom, které kapacity si 

zachovají, tak aby se členské státy mohly 

specializovat jen na některé z nich; 

poukazuje na praktické a finanční výhody 

další integrace evropských kapacit v oblasti 

obrany a bere na vědomí některé iniciativy 

v tomto směru, které by měly být zahrnuty 

do širšího rámce, aby vytvořily inteligentní 

plán; podporuje návrhy na „evropský 

semestr pro obranu“ a vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie, aby předložila 

konkrétní návrhy; domnívá se, že klíčovým 

předpokladem toho, aby ozbrojené síly 

členských států byly vzájemně slučitelné 

a integrované, je interoperabilita; vybízí 

členské státy, aby hledaly další cesty ke 

společným nákupům a údržbě sil 

a materiálu; připomíná, že v roce 2011 

předložilo 28 náčelníků generálního štábu 

300 návrhů možných projektů sdružování 

a sdílení a že od té doby bylo na politické 

úrovni schváleno pouze 19 iniciativ; 

naléhavě vyzývá členské státy, aby bez 

jakéhokoliv prodlení výrazně navýšily 

počet ujednání o sdružování a sdílení; 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Pozměňovací návrh  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. oceňuje úlohu Evropské obranné 

agentury při podporování a koordinování 

rozvoje schopností a vyzývá k jejímu 

posílení, a to zejména navýšením jejího 

rozpočtu; trvá na tom, že pracovníci 

agentury a běžné náklady by měly být 

financovány z rozpočtu Unie; vyzývá 

místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie a členské státy, aby 

provedly přezkum organizace, postupů 

a dosavadní činnosti EDA; 

25. oceňuje úlohu Evropské obranné 

agentury při podporování a koordinování 

rozvoje schopností a vyzývá k jejímu 

posílení; vyzývá místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku Unie 

a členské státy, aby provedly přezkum 

organizace, postupů a dosavadní činnosti 

EDA; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Pozměňovací návrh  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. bere na vědomí evropský obranný 

akční plán, jenž byl předložen dne 30. 

listopadu 2016; podporuje analýzu, kterou 

provedla Komise o současné situaci 

v odvětví evropského obranného 

průmyslu, které je zatíženo roztříštěností, 

nedostatečnou průmyslovou spoluprací 

a neefektivním využíváním veřejných 

prostředků; rovněž upozorňuje na 

prohlášení Komise, že tato tendence 

zmenšování rozpočtů na obranu navýšila 

neefektivnost, jakým jsou rozpočty 

využívány, a že roztříštěnost evropských 

trhů vede ke zbytečnému zdvojování 

schopností, organizací a výdajů; hluboce 

lituje skutečnosti, že většina výdajů na 

obranu je vynakládána prostřednictvím 

vnitrostátních veřejných zakázek, zatímco 

podíl pořizování vybavení v rámci 

spolupráce představuje pouze 22 % 

celkových výdajů na pořizování vybavení; 

je šokován skutečností, že dnes existuje 

méně programů spolupráce než před 20 

lety; 

Or. en 



 

AM\1112108CS.docx  PE596.607v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.12.2016 A8-0360/7 

Pozměňovací návrh  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. oceňuje návrh předsedy Junckera na 

vytvoření evropského obranného fondu na 

podporu výzkumu a inovací; vítá 

skutečnost, že probíhá práce na vytvoření 

přípravných kroků v oblasti výzkumu 

obrany, na níž by měl v příštím víceletém 

finančním rámci navazovat velký 

specializovaný evropský program 

výzkumu obrany financovaný 

z prostředků EU včetně finančních zdrojů 

poskytnutých členskými státy; 

27. důrazně odmítá návrhy, které 

předložila Komise v souvislosti s fondem 

pro evropskou obranu; je přesvědčen, že 

vzhledem k již podfinancovanému 

rozpočtu EU a vysoce neefektivním 

vnitrostátním obranným strukturám by 

neměly být žádné fondy EU sloužící 

k civilním účelům využívány 

k vojenskému výzkumu; důrazně odmítá 

návrh představený jako tzv. oddíl 

budování obranných schopností, tzn. že by 

byly vnitrostátní kapitálové dotace v rámci 

Paktu o stabilitě a růstu považovány za 

jednorázové, jelikož by to vedlo k rozšíření 

a nárůstu veřejného dluhu a možnému 

oslabení eura; odmítá rovněž návrhy, 

které předložila Komise, týkající se 

zneužívání fondů a bank EIB, ESI fondů 

a EFRR a zpochybňuje zákonnost těchto 

návrhů a příslušných ekonomických 

důvodů v době, kdy jsou úrokové sazby 

z úvěrů velmi nízké; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Pozměňovací návrh  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. připomíná, že pokud jde o bezpečnost 

a obranu, Spojené státy a EU nemají 

stejně ambiciózní cíle jako globální 

strategie EU a prováděcí plán SBOP a že 

srovnávání absolutních hodnot ročních 

výdajů na obranu, která provádí Komise 

ve svém akčním plánu obrany, je samo 

o sobě zavádějící; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Pozměňovací návrh  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. připomíná, že globální strategie EU 

vyžaduje investice do předcházení 

konfliktům, ale že jak Komise, tak Rada 

ve skutečnosti navrhly v rozpočtu na rok 

2017 rozsáhlé škrty v oblasti jediného 

nástroje EU na předcházení konfliktům 

(nástroj přispívající ke stabilitě a míru); 

zdůrazňuje, že je třeba vynakládat 

mnohem větší úsilí v oblasti předcházení 

konfliktům, zprostředkování míru 

a usmíření, neboť v bezprostředním 

i vzdálenějším sousedství Evropy existuje 

mnoho bezpečnostních problémů; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Pozměňovací návrh  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. oceňuje společné prohlášení 

o spolupráci mezi NATO a EU přijaté na 

varšavském summitu; vyjadřuje plnou 

podporu prohloubené spolupráci mezi 

NATO a EU v oblastech kybernetické 

bezpečnosti, migrace, strategické 

komunikace a reakce na hybridní hrozby; 

vybízí místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie, aby v návaznosti na 

varšavské společné prohlášení předložila 

do konce roku 2016 konkrétní návrhy; je 

přesvědčen, že NATO má zásadní význam 

pro kolektivní bezpečnost Evropy, přičemž 

trvá na tom, že je nezbytné zachovat 

vlastní schopnosti reakce EU; připomíná, 

že silnější NATO a silnější EU se 

vzájemné posilují a doplňují; vítá závazek 

globální strategie EU vůči NATO jako 

základní kámen evropské kolektivní 

bezpečnosti; zdůrazňuje, že EU by měla co 

nejlépe využívat dostupné bezpečnostní 

a obranné zdroje a měla by se vyhnout 

možnému zdvojování; dále se domnívá, že 

EU a její členské státy musí těsněji 

spolupracovat s NATO na zajištění toho, 

aby se iniciativa NATO Smart Defence 

a iniciativy EU v oblasti sdružování 

a sdílení vzájemně doplňovaly 

a posilovaly; 

 bere na vědomí společné prohlášení 

o spolupráci mezi NATO a EU přijaté na 

varšavském summitu; vyjadřuje plnou 

podporu prohloubené spolupráci mezi 

NATO a EU v oblastech kybernetické 

bezpečnosti, migrace, strategické 

komunikace a reakce na hybridní hrozby; 

vybízí místopředsedkyni Komise, vysokou 

představitelku Unie, aby v návaznosti na 

varšavské společné prohlášení předložila 

do konce roku 2016 konkrétní návrhy; je 

přesvědčen, že NATO má zásadní význam 

pro kolektivní bezpečnost Evropy, přičemž 

trvá na tom, že je nezbytné zachovat 

vlastní schopnosti reakce EU; připomíná, 

že silnější NATO a silnější EU se 

vzájemné posilují a doplňují; vítá závazek 

globální strategie EU vůči NATO jako 

základní kámen evropské kolektivní 

bezpečnosti; zdůrazňuje, že EU by měla co 

nejlépe využívat dostupné bezpečnostní 

a obranné zdroje a měla by se vyhnout 

možnému zdvojování; dále se domnívá, že 

EU a její členské státy musí těsněji 

spolupracovat s NATO na zajištění toho, 

aby se iniciativa NATO Smart Defence 

a iniciativy EU v oblasti sdružování 

a sdílení vzájemně doplňovaly 

a posilovaly; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Pozměňovací návrh  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. je si vědom role Turecka jako 

důležitého partnera při řešení syrského 

konfliktu, v boji proti Dá’iš v Sýrii a Iráku 

a při migrační krizi; důrazně odsuzuje 

pokus o vojenský převrat, který proběhl 

v Turecku a jehož cílem bylo svržení 

demokraticky zvolené vlády; vybízí 

tureckou vládu, aby v souladu se svými 

závazky vyplývajícími z členství v Radě 

Evropy chránila ústavní řád, přičemž 

zdůrazňuje, že i po nezdařeném pokusu 

o převrat je důležité respektovat lidská 

práva, právní stát, svobodu projevu 

a nezávislost soudnictví a sdělovacích 

prostředků; zdůrazňuje, že by Turecko 

mělo úzce spolupracovat s Radou Evropy 

s cílem zajistit, aby veškeré postupy byly 

v souladu se zásadami právního státu; je 

zděšen represivní povahou a rozsahem 

čistek, které byly zahájeny po pokusu 

o převrat a které výrazným způsobem 

oslabily základní svobody a lidská práva 

v Turecku; zvláště je znepokojen rostoucím 

počtem případů nepřiměřeného použití síly 

ze strany policie a špatného zacházení se 

zadrženými, přetrvávající beztrestností za 

porušování lidských práv a ubývající mírou 

nezávislého rozhodování soudů; 

47. je si vědom důležité role Turecka při 

řešení syrského konfliktu, v boji proti Dá’iš 

v Sýrii a Iráku a při migrační krizi; 

domnívá se však, že dohoda mezi EU 

a Tureckem o migraci je chybou, která by 

měla být napravena, a žádá místo toho 

členské státy, aby převzaly odpovědnost za 

řízení toku uprchlíků; důrazně odsuzuje 

pokus o vojenský převrat, který proběhl 

v Turecku a jehož cílem bylo svržení 

demokraticky zvolené vlády; vybízí 

tureckou vládu, aby v souladu se svými 

závazky vyplývajícími z členství v Radě 

Evropy chránila ústavní řád, přičemž 

zdůrazňuje, že i po nezdařeném pokusu 

o převrat je důležité respektovat lidská 

práva, právní stát, svobodu projevu 

a nezávislost soudnictví a sdělovacích 

prostředků; zdůrazňuje, že by Turecko 

mělo úzce spolupracovat s Radou Evropy 

s cílem zajistit, aby veškeré postupy byly 

v souladu se zásadami právního státu; je 

zděšen represivní povahou, rozsahem 

čistek a hromadným pronásledováním, 

které byly zahájeny po pokusu o převrat 

a které výrazným způsobem oslabily 

základní svobody a lidská práva v Turecku; 

zvláště je znepokojen rostoucím počtem 

případů nepřiměřeného použití síly ze 

strany policie a špatného zacházení se 

zadrženými, přetrvávající beztrestností za 
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porušování lidských práv a ubývající mírou 

nezávislého rozhodování soudů; požaduje 

proto mezinárodní vyšetřování tohoto 

červencového pokusu o převrat; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Pozměňovací návrh  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. vyzdvihuje významnou úlohu, kterou 

může plnit kultura ve vnější politice EU 

při podpoře dialogu a vzájemného 

porozumění a učení; zdůrazňuje, že cílené 

kulturní a vzdělávací politiky mohou 

podpořit klíčové cíle zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU a přispět 

k posilování demokracie, právního státu 

a ochrany lidských práv; znovu upozorňuje 

na úlohu mezikulturního 

a mezináboženského dialogu v boji proti 

extremismu, radikalizaci a marginalizaci; 

vyzývá Komisi a Evropskou službu pro 

vnější činnost (ESVČ), aby měla u všech 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů a 

v rozvojové agendě EU na zřeteli kulturní 

diplomacii a mezikulturní dialog; vyzývá 

ESVČ a delegace EU po celém světě, aby 

na každém zastoupení EU ve třetí 

partnerské zemi jmenovaly kulturního 

atašé; dále vyzdvihuje ústřední roli 

vzdělávání při upevňování občanství 

a mezikulturních dovedností i při vytváření 

příznivějších hospodářských vyhlídek 

a zlepšování zdraví; povzbuzuje Komisi 

v jejím současném úsilí o posílení úlohy 

spolupráce na poli vědy a výzkumu jako 

nástroje měkké síly v evropských vnějších 

vztazích; upozorňuje na to, jak vědecké 

výměny mohou přispívat k vytváření koalic 

a k řešení sporů, zejména ve vztazích se 

65. vyzdvihuje významnou úlohu, kterou 

může plnit kultura ve vnější politice EU 

nejen při podpoře dialogu a vzájemného 

porozumění a učení, ale i při vytváření 

dlouhodobých politických vztahů 

a spřízněnosti; zdůrazňuje, že cílené 

kulturní a vzdělávací politiky mohou 

podpořit klíčové cíle zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU a přispět ke 

zklidnění situace a k posilování 

demokracie, právního státu a ochrany 

lidských práv; znovu upozorňuje na úlohu 

mezikulturního a mezináboženského 

dialogu v boji proti extremismu, 

radikalizaci a marginalizaci; vyzývá 

Komisi a Evropskou službu pro vnější 

činnost (ESVČ), aby měla u všech nástrojů 

EU v oblasti vnějších vztahů a v rozvojové 

agendě EU na zřeteli kulturní diplomacii 

a mezikulturní dialog; vyzývá ESVČ 

a delegace EU po celém světě, aby na 

každém zastoupení EU ve třetí partnerské 

zemi jmenovaly kulturního atašé; dále 

vyzdvihuje ústřední roli vzdělávání při 

upevňování občanství a mezikulturních 

dovedností i při vytváření příznivějších 

hospodářských vyhlídek a zlepšování 

zdraví; povzbuzuje Komisi v jejím 

současném úsilí o posílení úlohy 

spolupráce na poli vědy a výzkumu 

a výměny mládeže jako nástroje měkké síly 
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zeměmi sousedícími s EU; v evropských vnějších vztazích; 

upozorňuje na to, jak vědecké výměny 

mohou přispívat k vytváření koalic, užších 

vztahů a k řešení sporů, zejména ve 

vztazích se zeměmi sousedícími s EU; 

vyzývá k výraznému nárůstu programů 

Erasmus+ nejen na univerzitách, ale i na 

středních školách; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Pozměňovací návrh  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 65a. je přesvědčen, že aby mohli občané 

EU rozvíjet vizi společné zahraniční 

politiky a aby mohly třetí země vnímat EU 

jako celek, potřebuje EU skutečně 

evropský zpravodajský kanál; domnívá se, 

že kanál Euronews byl začátkem takového 

projektu, jelikož poskytuje stejný obraz 

a komentáře ve 13 jazycích EU a v jejích 

sousedních zemích (systém multiplex), ale 

byl finančně i administrativně 

zanedbáván a ztrácí své publikum; 

vyjadřuje hluboké znepokojení nad 

nedávným vývojem, zejména pokud jde 

o uzavření ukrajinských a tureckých 

služeb a snižování arabské a perské sekce 

pro digitální verzi, stejně jako plány 

opustit jedinečný multiplexní systém ve 

prospěch samostatných programů 

v jednotlivých jazycích; vyzývá Radu, 

Komisi a ESVČ, aby se okamžitě hluboce 

zamyslely nad budoucím veřejným 

evropským zpravodajským kanálem a nad 

tím, na kolik by členové EU považovali za 

významné investovat do toho, aby měla 

EU vlastní nezávislou televizní stanici, 

která by mohla konkurovat kanálům jako 

je CNN, BBC, Russia Today, NHK nebo 

CCTV; 

Or. en 
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