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6.12.2017 A8-0350/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0350/2017 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. domnieva sa, že rozvoj silného 

obranného priemyslu posilňuje 

technologickú nezávislosť EÚ; žiada, aby 

sa vytvorili priemyselné a technologické 

zdroje potrebné na zvýšenie kybernetickej 

bezpečnosti, a to aj presadzovaním 

jednotného trhu pre výrobky kybernetickej 

bezpečnosti; požaduje, aby v rámci 

inštitúcií EÚ bolo k dispozícii výrazne viac 

finančných a ľudských zdrojov na 

zvýšenie schopností EÚ v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej 

obrany; zdôrazňuje potrebu začleniť 

kybernetickú obranu do vonkajšej činnosti 

a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky a potrebu lepšej schopnosti 

identifikovať počítačovú kriminalitu;  

42. domnieva sa, že rozvoj účinného 

obranného priemyslu posilňuje 

technologickú nezávislosť EÚ; žiada, aby 

sa vytvorili priemyselné a technologické 

zdroje potrebné na zvýšenie kybernetickej 

bezpečnosti, a to aj presadzovaním 

jednotného trhu pre výrobky kybernetickej 

bezpečnosti a súvisiacich prísnych 

pravidiel kontroly vývozu; požaduje, aby 

v rámci inštitúcií EÚ boli k dispozícii 

finančné a ľudské zdroje na zvýšenie 

kybernetickej bezpečnosti a odolnosti EÚ; 

zdôrazňuje potrebu začleniť kybernetickú 

obranu do vonkajšej činnosti a spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky a 

potrebu lepšej schopnosti identifikovať 

počítačovú kriminalitu;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0350/2017 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. domnieva sa, že Európa by mala 

ďalej posilňovať spoluprácu v oblasti 

spoločnej obrany s cieľom obhajovať svoje 

spoločné hodnoty a zásady a strategickú 

autonómiu; zdôrazňuje, že je dôležité 

prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou 

bezpečnosťou, lepšie využívanie zdrojov a 

kontrola rizík v okrajových oblastiach 

Európy; pripomína, že väzba medzi 

rozvojom a bezpečnosťou je kľúčová 

zásada, o ktorú sa opiera prístup Únie 

k vonkajším krízam a konfliktom; vyzýva 

členské štáty, aby naplno využívali 

potenciál Lisabonskej zmluvy v oblasti 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky (SBOP), a v tejto súvislosti víta 

plán vykonávania v oblasti bezpečnosti 

a obrany; nabáda na revíziu prístupu EÚ k 

civilným misiám SBOP s cieľom zaistiť 

ich náležité naplánovanie, vykonávanie 

a podporu; domnieva sa, že by sa mali v 

plnej miere využívať spôsobilosti 

Európskej obrannej agentúry (EDA), stála 

štruktúrovaná spolupráca (PESCO) 

a bojové skupiny EÚ; naliehavo žiada 

členské štáty, aby na tento účel poskytli 

dodatočné finančné prostriedky; 

45. domnieva sa, že Európa by mala 

ďalej posilňovať spoluprácu v oblasti 

spoločnej obrany s cieľom obhajovať svoje 

spoločné hodnoty a zásady; zdôrazňuje, že 

je dôležité prepojenie medzi vnútornou a 

vonkajšou bezpečnosťou, lepšie využívanie 

zdrojov a kontrola rizík v okrajových 

oblastiach Európy; pripomína, že väzba 

medzi rozvojom a bezpečnosťou je 

kľúčová zásada, o ktorú sa opiera prístup 

Únie k vonkajším krízam a konfliktom; 

vyzýva členské štáty, aby naplno využívali 

potenciál Lisabonskej zmluvy v oblasti 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky (SBOP), a v tejto súvislosti berie 

na vedomie plán vykonávania v oblasti 

bezpečnosti a obrany; nabáda na revíziu 

prístupu EÚ k civilným misiám SBOP 

s cieľom zaistiť ich náležité naplánovanie, 

vykonávanie a podporu; domnieva sa, že 

by sa mala v plnej miere využívať stála 

štruktúrovaná spolupráca (PESCO) 

a bojové skupiny EÚ; naliehavo žiada 

členské štáty, aby na tento účel poskytli 

dodatočné finančné prostriedky z 

vnútroštátnych obranných rozpočtov; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0350/2017 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. domnieva sa, že Európska únia a jej 

členské štáty musia vytvoriť účinnú 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku a 

spolupracovať s NATO a ostatnými 

medzinárodnými partnermi, OSN, MVO, 

obhajcami ľudských práv a ďalšími 

subjektmi v otázkach spoločného záujmu a 

v záujme presadzovania mieru, prosperity a 

stability na celom svete; zdôrazňuje 

význam zvyšovania povedomia a politickej 

angažovanosti pre urýchlenú 

implementáciu ambicióznej, účinnej a 

štruktúrovanej SBOP; naliehavo žiada 

Radu, Komisiu a členské štáty, aby riešili 

problémy EÚ v oblasti komunikácie tým, 

že zvýšia zodpovednosť a viditeľnosť 

vonkajšej činnosti EÚ; vyzýva členské 

štáty a inštitúcie EÚ, aby splnili ciele 

v oblasti obrany vychádzajúce z globálnej 

stratégie EÚ a plánov Komisie na zlepšenie 

obranného výskumu a rozvoja obranných 

spôsobilostí v EÚ;  

46. domnieva sa, že Európska únia a jej 

členské štáty musia vytvoriť účinnú 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku a 

spolupracovať s NATO a ostatnými 

medzinárodnými partnermi, OSN, MVO, 

obhajcami ľudských práv a ďalšími 

subjektmi v otázkach spoločného záujmu a 

v záujme presadzovania mieru, prosperity a 

stability na celom svete; zdôrazňuje 

význam zvyšovania povedomia a politickej 

angažovanosti pre urýchlenú 

implementáciu ambicióznej, účinnej a 

štruktúrovanej SBOP; naliehavo žiada 

Radu, Komisiu a členské štáty, aby riešili 

problémy EÚ v oblasti komunikácie tým, 

že zvýšia zodpovednosť a viditeľnosť 

vonkajšej činnosti EÚ; vyzýva členské 

štáty a inštitúcie EÚ, aby splnili ciele 

v oblasti obrany vychádzajúce z globálnej 

stratégie EÚ a plánov Komisie na zlepšenie 

obranného výskumu a rozvoja obranných 

spôsobilostí v EÚ prostredníctvom vysoko 

kooperatívneho a účinného združovania 

príslušných vnútroštátnych rozpočtov;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0350/2017 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

2017/2121(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. vyzýva Komisiu, aby vo svojom 

návrhu budúceho viacročného 

finančného rámca (VFR) v plnej miere 

zohľadnila rastúce bezpečnostné výzvy; 
domnieva sa, že veľkosť aj flexibilita 

rozpočtu SZBP musia zodpovedať 

očakávaniam občanov EÚ o úlohe EÚ ako 

poskytovateľa bezpečnosti; trvá na tom, že 

je potrebná globálna vízia pre politiky a 

nástroje EÚ v oblasti bezpečnosti vrátane 

produktívnej koordinácie s navrhovaným 

Európskym obranným fondom; vyzýva 

členské štáty, aby sa zamerali na 

dosiahnutie cieľa vynakladať 2 % HDP na 

obranu a aby 20 % svojich obranných 

rozpočtov vynakladali na vybavenie, ktoré 

Európska obranná agentúra označila ako 

nevyhnutné; ďalej upozorňuje, že každú 

novú politiku treba podporovať finančnými 

prostriedkami z nových zdrojov; 

konštatuje, že rôzne členské štáty majú 

problémy so zachovaním veľmi širokého 

spektra plne funkčných obranných 

spôsobilostí, najmä kvôli finančným 

obmedzeniam; požaduje preto väčšiu 

spoluprácu a koordináciu v súvislosti s 

otázkou, ktoré spôsobilosti by sa mali 

zachovať, aby sa tak členské štáty mohli 

špecializovať na určité spôsobilosti 

a vynakladať svoje zdroje efektívnejšie; 

domnieva sa, že ak majú byť sily členských 

47. domnieva sa, že veľkosť aj 

flexibilita rozpočtu SZBP musia 

zodpovedať očakávaniam občanov EÚ o 

úlohe EÚ ako poskytovateľa bezpečnosti; 

trvá na tom, že je potrebná globálna vízia 

pre politiky a nástroje EÚ v oblasti 

bezpečnosti vrátane produktívnej 

koordinácie s navrhovaným Európskym 

obranným fondom, a to prostredníctvom 

združovania príslušných vnútroštátnych 

rozpočtov; vyzýva členské štáty, aby sa 

zamerali na dosiahnutie cieľa vynakladať 

20 % svojich obranných rozpočtov na 

vybavenie, ktoré Európska obranná 

agentúra označila ako nevyhnutné; ďalej 

upozorňuje, že každú novú politiku treba 

podporovať finančnými prostriedkami z 

vnútroštátnych obranných rozpočtov; 

konštatuje, že rôzne členské štáty majú 

problémy so zachovaním veľmi širokého 

spektra plne funkčných obranných 

spôsobilostí, najmä kvôli finančným 

obmedzeniam; požaduje preto oveľa 

účinnejšiu spoluprácu a koordináciu 

v súvislosti s otázkou, ktoré spôsobilosti by 

sa mali zachovať, aby sa tak členské štáty 

mohli špecializovať na určité spôsobilosti 

a vynakladať svoje zdroje efektívnejšie; 

domnieva sa, že ak majú byť sily členských 

štátov kompatibilnejšie a integrovanejšie, 

je kľúčová interoperabilita; pripomína, že 
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štátov kompatibilnejšie a integrovanejšie, 

je kľúčová interoperabilita; pripomína, že 

rozpočtové prostriedky pre SZBP 

predstavovali 3,6 % záväzkov okruhu 4 v 

roku 2016 a 0,2 % celkového rozpočtu EÚ; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozsah a 

nedostatočné plnenie kapitoly SZBP a 

systematické presuny z nej odhaľujú 

pretrvávajúcu nedostatočnú ambíciu EÚ, 

pokiaľ ide o jej vystupovanie v pozícii 

globálneho aktéra; 

rozpočtové prostriedky pre SZBP 

predstavovali 3,6 % záväzkov okruhu 4 v 

roku 2016 a 0,2 % celkového rozpočtu EÚ; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozsah a 

nedostatočné plnenie kapitoly SZBP a 

systematické presuny z nej odhaľujú 

pretrvávajúcu nedostatočnú ambíciu EÚ, 

pokiaľ ide o jej vystupovanie v pozícii 

globálneho aktéra; 

Or. en 

 

 


