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7.12.2016 A8-0360/14 

Pozměňovací návrh  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že Evropská unie je jedním z 

největších úspěchů v dějinách Evropy a že 

transformační síla EU přinesla jejím 

občanů a sousedním zemím, z nichž mnohé 

jsou nyní členskými státy EU, mír, stabilitu 

a prosperitu; zdůrazňuje, že EU zůstává 

největší hospodářskou velmocí, 

nejštědřejším dárcem humanitární a 

rozvojové pomoci a stojí v čele 

mnohostranné celosvětové diplomacie v 

otázkách, jako jsou změna klimatu, 

mezinárodní spravedlnost, nešíření zbraní 

hromadného ničení a lidská práva; vyzývá 

k většímu zviditelnění kroků EU v těchto 

oblastech; 

1. připomíná, že Evropská unie je jedním z 

největších úspěchů v dějinách Evropy a že 

transformační síla EU přinesla jejím 

občanů a sousedním zemím, z nichž mnohé 

jsou nyní členskými státy EU, mír, stabilitu 

a prosperitu; zdůrazňuje, že EU zůstává 

největší hospodářskou velmocí, 

nejštědřejším dárcem humanitární a 

rozvojové pomoci a stojí v čele 

mnohostranné celosvětové diplomacie v 

otázkách, jako jsou změna klimatu, 

mezinárodní spravedlnost, nešíření zbraní 

hromadného ničení a lidská práva; vyzývá 

k většímu zviditelnění kroků EU v těchto 

oblastech; připomíná, že EU je zároveň 

jedním z největších vývozců zbraní na 

světě, zejména do oblasti Blízkého 

východu a severní Afriky, že jaderné 

zbraně na svém území a jejich 

modernizaci akceptuje jakožto součást 

strategie odstrašování, že EU uzavřela 

všechny legální a bezpečné cesty 

využívané k migraci a využívané uprchlíky 

a v nedávné době podmínila svou 

rozvojovou pomoc tím, že dotčené země 

musí zadržovat a přijímat zpět uprchlíky a 

migranty; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Pozměňovací návrh  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že vnější činnost EU se 

musí zakládat na třech pilířích, které lze 

definovat jako „tři D“: diplomacie 

(Diplomacy), rozvoj (Development) a 

obrana (Defence); 

17. zdůrazňuje, že vnější činnost EU se 

musí zakládat na třech pilířích, které lze 

definovat jako „tři D“: diplomacie 

(Diplomacy), rozvoj (Development) a 

odzbrojení (Disarmament); 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Pozměňovací návrh  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

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;  

vypouští se 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Pozměňovací návrh  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) 

2016/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zastává názor, že je naprosto klíčové 

konečně začít používat nástroje, které 

stanoví Lisabonská smlouva, a to zejména 

stálou strukturovanou spolupráci 

(PESCO); zastává názor, že při provádění 

PESCO je nepostradatelný flexibilní a 

inkluzivní přístup, který podporuje 

otevřenou a proaktivní účast všech 

členských států; vítá společný dokument 

ministrů obrany Francie a Německa o 

„obnovení SBOP“ a italský návrh „na 

silnější evropskou obranu“ a plně 

podporuje záměr rozhodnout na 

listopadovém zasedání Rady pro 

zahraniční věci a pro obranu ve prospěch 

zřízení PESCO; vyzývá místopředsedkyni 

Komise, vysokou představitelku Unie, aby 

se postavila do čela této iniciativy, jakož i 

jiných nedávných návrhů k posílení 

SBOP, a připravila tak půdu pro další 

ambiciózní rozhodnutí týkající se SBOP, o 

nichž se bude jednat na listopadovém 

zasedání Rady pro zahraniční věci a pro 

obranu a na prosincovém zasedání 

Evropské rady a mezi něž patří: 

• vytvoření trvalého civilního a 

vojenského velitelství se stejně 

vypouští se 
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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; 

• posílení nástrojů rychlé reakce EU, 

a to zejména tím, že se zvýší použitelnost 

bojových uskupení, uvede se do praxe 

článek 44 a posílí se Eurocorps, který se 

bude více využívat při misích a operacích 

SBOP;  

• rozšíření společného financování 

operací SBOP, mimo jiné na základě 

přezkumu naléhavého a důkladného 

mechanismu Athena, který by zahrnoval 

prohlášení bojových uskupení a který je 

nezbytný, aby bylo zajištěno, že mise EU 

mohou být financovány z kolektivních 

fondů, místo příspěvků jednotlivých 

zúčastněných členských států, čímž bude 

odstraněna případná překážka, která by 

bránila členským státům vyčlenit síly; 

• zřízení formace Rady pro 

záležitosti obrany; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Pozměňovací návrh  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

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; 

vypouští se 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Pozměňovací návrh  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. odmítá iniciativy Komise z oblasti 

obrany, např. evropský obranný fond, 

obranný akční plán a politiku obranného 

průmyslu; staví se proti přípravným 

krokům na výzkum spojený se SBOP; 

odmítá rozvoj programu EU v oblasti 

výzkumu obrany v rámci příštího VFP 

(2021–2027) a veškeré nové koncepce 

financování a investic, včetně spolupráce 

s Evropskou investiční bankou (EIB) a 

Evropským fondem pro strategické 

investice (EFSI); připomíná, že čl. 41 

odst. 2 SEU zakazuje, aby správní výdaje 

na operace související s vojenstvím nebo 

obranou byly hrazeny z rozpočtu Unie; 

Or. en 

 

 


