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7.12.2016 A8-0360/14 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. pripomína, že Európska únia je jedným z 

najväčších úspechov európskej histórie a že 

transformačná sila EÚ priniesla mier, 

stabilitu a prosperitu pre jej občanov a pre 

krajiny, ktoré s ňou susedia a z ktorých 

mnohé sa stali členskými štátmi EÚ; 

zdôrazňuje, že EÚ je naďalej najväčšou 

hospodárskou mocnosťou, najštedrejším 

darcom humanitárnej a rozvojovej pomoci 

a priekopníkom v globálnej mnohostrannej 

diplomacii v otázkach ako zmena klímy, 

medzinárodná spravodlivosť, nešírenie 

zbraní hromadného ničenia a ľudské práva; 

vyzýva, aby sa zvýšilo zviditeľnenie akcie 

EÚ v týchto oblastiach; 

1. pripomína, že Európska únia je jedným z 

najväčších úspechov európskej histórie a že 

transformačná sila EÚ priniesla mier, 

stabilitu a prosperitu pre jej občanov a pre 

krajiny, ktoré s ňou susedia a z ktorých 

mnohé sa stali členskými štátmi EÚ; 

zdôrazňuje, že EÚ je naďalej najväčšou 

hospodárskou mocnosťou, najštedrejším 

darcom humanitárnej a rozvojovej pomoci 

a priekopníkom v globálnej mnohostrannej 

diplomacii v otázkach ako zmena klímy, 

medzinárodná spravodlivosť, nešírenie 

zbraní hromadného ničenia a ľudské práva; 

vyzýva, aby sa zvýšilo zviditeľnenie akcie 

EÚ v týchto oblastiach; pripomína, že EÚ 

súčasne patrí medzi najväčších vývozcov 

zbraní na svete, najmä do oblasti Blízkeho 

východu a severnej Afriky, akceptuje 

jadrové zbrane na svojom území a ich 

modernizáciu ako súčasť stratégie 

odstrašovania, uzavrela všetky legálne a 

bezpečné trasy pre migráciu a utečencov a 

nedávno podmienila svoju rozvojovú 

pomoc zadržiavaním a spätným 

preberaním utečencov a migrantov; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť EÚ sa 

musí zakladať na troch pilieroch, ktoré 

možno definovať ako „tri D“: diplomacia, 

rozvoj a obrana (Diplomacy, Development 

and Defence); 

17. zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť EÚ sa 

musí zakladať na troch pilieroch, ktoré 

možno definovať ako „tri D“: diplomacia, 

rozvoj a odzbrojenie (Diplomacy, 

Development and Disarmament); 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. je presvedčený o tom, že vzhľadom na 

už aj tak nedostatočne financovaný 

rozpočet EÚ, ďalšie úsilie týkajúce sa 

operácie, administratívne náklady, 

prípravné akcie a pilotné projekty v rámci 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky sú takisto potrebné dodatočné 

finančné prostriedky zo strany členských 

štátov, ako aj snahy o posilnenie synergií; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 

riešenie rozpočtových potrieb v oblasti 

čoraz väčších bezpečnostných výziev 

využili súčasné preskúmanie/revíziu 

viacročného finančného rámca (VFR); 

vyzýva členské štáty, aby zvýšili výdavky 

na obranu a tak splnili ciele NATO 

týkajúce sa kapacít, podľa ktorých sa 

vyžadujú výdavky na obranu na úrovni 

minimálne dvoch percent HDP; 

zdôrazňuje, že lepšia koordinácia a 

obmedzenie prekrývajúcich sa činností 

EÚ a členských štátov by umožnili úspory 

a presun prostriedkov;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. v tejto súvislosti zastáva názor, že je 

veľmi dôležité konečne uplatniť nástroje 

stanovené v Lisabonskej zmluve, 

konkrétne stálu štruktúrovanú spoluprácu 

(PESCO); domnieva sa, že pri 

uplatňovaní PESCO je zásadne dôležitý 

pružný, inkluzívny prístup podnecujúci 

otvorenú a proaktívnu účasť všetkých 

členských štátov; víta spoločný dokument 

ministrov obrany Francúzska a Nemecka 

o „obnovení SBOP“ a taliansky návrh 

„silnejšej európskej obrany“ a plne 

podporuje ich cieľ prijať kladné 

rozhodnutie o vytvorení stálej 

štruktúrovanej spolupráce na zasadnutí 

Rady pre zahraničné veci a obranu v 

novembri 2016; vyzýva VP/PK, aby sa 

ujala vedenia v súvislosti s touto 

iniciatívou, ako aj inými nedávnymi 

návrhmi na posilnenie SBOP, s cieľom 

pripraviť pôdu pre ďalšie ambiciózne 

rozhodnutia o SBOP, ktoré sa majú prijať 

na novembrovom zasadnutí Rady pre 

zahraničné veci a obranu a na 

decembrovom zasadnutí Európskej rady, 

vrátane: 

• vytvorenia trvalého civilno-

vypúšťa sa 
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vojenského veliteľstva na politickej 

strategickej úrovni, s rovnako dôležitým 

útvarom pre plánovanie a vedenie 

vojenských operácií (MPCC) a útvarom 

pre plánovanie a vedenie civilných 

operácií (CPCC), čo by skvalitnilo 

strategické a operačné plánovanie počas 

celého plánovacieho cyklu, posilnilo 

civilno-vojenskú spoluprácu a zlepšilo 

schopnosť EÚ pohotovo reagovať na 

krízy; 

• posilnenia nástrojov EÚ v oblasti 

rýchlej reakcie najmä tým, že sa zvýši 

použiteľnosť bojových skupín a uvedie sa 

do praxe článok 44, ako aj posilnením a 

väčším využívaním zboru Eurocorps pri 

misiách a operáciách SBOP;  

• rozšírenia spoločného 

financovania operácií SBOP, a to aj 

prostredníctvom naliehavého a 

dôkladného preskúmania mechanizmu 

Athena, ktoré by zahŕňalo vyhlásenie o 

bojových skupinách a ktoré je potrebné na 

to, aby sa zabezpečilo, že misie EÚ sa 

budú môcť financovať z kolektívnych 

prostriedkov, a nie jednotlivými 

zúčastnenými členskými štátmi, čím sa 

odstráni potenciálna prekážka brániaca 

členským štátom v nasadení vojenských 

síl; 

• vytvorenia zoskupenia v Rade v 

oblasti obrany; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. víta návrh predsedu Junckera vytvoriť 

európsky obranný fond na oživenie 

výskumu a inovácií; víta prebiehajúce 

práce na prípravách zameraných na 

výskum v oblasti obrany, na ktoré by mal 

v budúcom viacročnom finančnom rámci 

nadviazať rozsiahly európsky program 

výskumu v oblasti obrany financovaný z 

prostriedkov EÚ vrátane ďalších 

finančných zdrojov, ktoré poskytnú 

členské štáty; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) 

2016/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  27a. odmieta iniciatívy Komisie v oblasti 

obrany, ako sú európsky obranný fond, 

obranný akčný plán a obranná 

priemyselná politika; je proti prípravnej 

akcii venovanej výskumu súvisiacemu so 

SBOP; odmieta vytvorenie programu EÚ 

pre výskum v oblasti obrany v ďalšom 

VFR (2021 – 2027) a akékoľvek nové 

finančné a investičné projekty vrátane 

projektov uskutočňovaných 

prostredníctvom Európskej investičnej 

banky a Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI); pripomína, že v článku 

41 ods. 2 ZEÚ sa zakazuje účtovanie 

prevádzkových výdavkov vyplývajúcich z 

operácií s vojenskými alebo obrannými 

dôsledkami na ťarchu rozpočtu Únie; 

Or. en 

 

 


