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5.12.2018 A8-0375/1 

Pozměňovací návrh  1 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že se členské 

státy rozhodly postupně vytvořit rámec pro 

společnou bezpečnostní politiku, což by 

mohlo vést ke společné obraně v souladu 

s ustanoveními článku 42 SEU a tím 

k posílení evropské identity a její 

nezávislosti s cílem prosazovat mír, 

bezpečnost a pokrok v Evropě a ve světě;  

A. vzhledem k tomu, že se členské 

státy dosud nerozhodly postupně vytvořit 

rámec pro společnou bezpečnostní politiku, 

což by mohlo vést ke společné obraně 

v souladu s ustanoveními článku 42 SEU 

a což vyžaduje jednomyslné rozhodnutí 

Evropské rady a ratifikaci příslušného 

rozhodnutí v souladu s příslušnými 

ústavními požadavky členských států; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Pozměňovací návrh  2 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že tyto problémy jsou 

příliš komplexní na to, aby je mohla 

úspěšně vyřešit jediná země; zdůrazňuje, 

že je nezbytné, aby EU reagovala na tyto 

výzvy rychle, důsledně, účinně a jednotně 

a aby tak činila ve shodě s našimi spojenci, 

partnery a dalšími mezinárodními 

organizacemi; konstatuje, že společná 

bezpečnostní a obranná politika (SBOP) je 

jedním z užitečných nástrojů pro řešení 

mnoha z těchto problémů, avšak měla by 

být využívána účinněji a v souladu 

s dalšími vnějšími a vnitřními nástroji, aby 

tak EU umožnila rozhodným způsobem 

přispívat ke zvládání mezinárodních krizí 

a využívat její strategickou autonomii; 

zdůrazňuje, že instituce SBOP, stejně jako 

řada jejích nástrojů, již existují, a naléhavě 

žádá členské státy, aby jich neprodleně 

využily; 

2. zdůrazňuje, že tyto problémy jsou 

příliš komplexní na to, aby je mohla 

úspěšně vyřešit jediná země; zdůrazňuje, 

že je nezbytné, aby EU reagovala na tyto 

výzvy rychle, důsledně, účinně a jednotně 

a aby tak činila ve shodě s našimi spojenci, 

partnery a dalšími mezinárodními 

organizacemi; konstatuje, že společná 

bezpečnostní a obranná politika (SBOP) je 

jedním z užitečných nástrojů pro řešení 

mnoha z těchto problémů, avšak měla by 

být využívána účinněji a v souladu 

s dalšími vnějšími a vnitřními nástroji, aby 

tak EU umožnila rozhodným způsobem 

přispívat ke zvládání mezinárodních krizí; 

zdůrazňuje, že instituce SBOP, stejně jako 

řada jejích nástrojů, již existují, a naléhavě 

žádá členské státy, aby jich neprodleně 

využily; zdůrazňuje, že první reakce Unie 

na stávající výzvy by měla být preventivní, 

civilní a diplomatická a že vojenská složka 

SBOP by měla být využita pouze jako 

nejzazší možnost; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Pozměňovací návrh  3 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá členské státy, aby usilovaly 

o výdaje na obranu ve výši 2 % HDP 

a aby 20 % svého rozpočtu na obranu 

vynaložily na vybavení, které Evropská 

obranná agentura určila jako nezbytné, 

včetně souvisejícího výzkumu a vývoje;

  

14. vyzývá členské státy, aby 20 % 

svého rozpočtu na výzkum a vývoj v oblasti 

obrany vynakládaly kolektivně, jak se 

členské státy dohodly již v roce 2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá vytvoření zvláštního okruhu 

pro oblast obrany v návrhu víceletého 

finančního rámce (VFR), který předložila 

Komise, a zejména vytvoření rozpočtové 

položky, z níž se bude financovat 

Evropský obranný fond a projekty 

vojenské mobility; je toho názoru, že tato 

rozhodnutí si s největší pravděpodobností 

vyžádají centralizované řízení obrany na 

úrovni Komise; zdůrazňuje, že 

financování z této rozpočtové položky by 

mělo být využíváno výhradně na obranné 

účely bez jakékoli politizace, neboť 

bezpečnost je nedělitelná a měla by být 

v souladu s potřebami členských států 

v oblasti kapacity a infrastruktury a 

s úsilím EU o strategickou autonomii; 

15. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že oproti stávajícímu finančnímu 

výhledu byl objem finančních prostředků 

pro civilní předcházení konfliktům a na 

budování míru ve VFR 2020–2027 

výrazně snížen, přibližně o dvě třetiny; 

naléhavě vyzývá ESVČ a Komisi, aby 

přehodnotily své stanovisko a pro 

nadcházející VFR zdvojnásobily investice 

do civilního předcházení konfliktům;

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. bere na vědomí, že vojenská 

mobilita nabývá v programu evropské 

obrany na významu; zdůrazňuje, že 

vojenská mobilita je v současném prostředí 

plném hrozeb ústředním strategickým 

nástrojem, který má zásadní význam pro 

SBOP i pro ostatní mnohostranné závazky 

členských států, včetně NATO; zdůrazňuje 

význam přizpůsobení stávajících sítí 

potřebám vojenské mobility; vítá proto 

začlenění vojenské mobility nejen do 

návrhu nového Nástroje pro propojení 

Evropy, ale i do stálé strukturované 

spolupráce (PESCO), a její významnou 

úlohu v rámci spolupráce mezi EU 

a NATO; zdůrazňuje, že tyto různé 

projekty musí být řádně koordinovány, a to 

i se spojenci, aby se zajistilo, že přinesou 

požadované výsledky; vítá návrh Komise 

vyčlenit v příštím VFR (2021–2027) 6,5 

miliardy EUR na projekty vojenské 

mobility prostřednictvím Nástroje pro 

propojení Evropy;  

16. bere na vědomí, že se vojenská 

mobilita stala součástí programu evropské 

obrany; zdůrazňuje, že vojenská mobilita je 

v současném prostředí plném hrozeb 

ústředním strategickým nástrojem, který 

má zásadní význam pro SBOP i pro ostatní 

mnohostranné závazky členských států, 

včetně NATO; zdůrazňuje význam 

přizpůsobení stávajících sítí potřebám 

vojenské mobility; bere proto na vědomí 

začlenění vojenské mobility do stálé 

strukturované spolupráce (PESCO) a její 

významnou úlohu v rámci spolupráce mezi 

EU a NATO; zdůrazňuje, že tyto různé 

projekty musí být řádně koordinovány, a to 

i se spojenci, aby se zajistilo, že přinesou 

požadované výsledky;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vítá zřízení Evropského programu 

rozvoje obranného průmyslu, jehož cílem 

je podpořit konkurenceschopnost 
a inovační kapacitu obranného průmyslu 

EU a jehož rozpočet do roku 2020 činí 500 

milionů EUR; vyzývá k jeho urychlenému 

provedení;  

28. je přesvědčen, že by Komise měla 

regulovat odvětví obrany v EU 
a nabídnout své služby a dlouholeté 

zkušenosti s významným zvyšováním 

účinnosti a transparentnosti 

průmyslových procesů a projektů 

spolupráce; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Pozměňovací návrh  7 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vítá návrh nařízení, kterým se 

zřizuje Evropský obranný fond, a značné 

finanční prostředky navržené Komisí pro 

příští víceletý finanční rámec; požaduje, 

aby se zohlednily počáteční zkušenosti 

získané s prováděním Evropského 

programu rozvoje obranného průmyslu, 

pilotního projektu a přípravné akce 

v oblasti obranného výzkumu; zdůrazňuje, 

že výsledky jednání o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu by 

měly být řádně zohledněny, a doufá, že 

návrh bude moci být schválen co nejdříve 

v zájmu zlepšení evropského obranného 

průmyslu a jeho schopnosti spolupracovat 

se svými partnery;  

30. vítá návrh nařízení, kterým se 

zřizuje Evropský obranný fond, a značné 

finanční prostředky navržené Komisí pro 

příští víceletý finanční rámec; požaduje, 

aby se zohlednily počáteční zkušenosti 

získané s prováděním Evropského 

programu rozvoje obranného průmyslu, 

pilotního projektu a přípravné akce 

v oblasti obranného výzkumu; zdůrazňuje, 

že výsledky jednání o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu by 

měly být řádně zohledněny, a doufá, že 

postoj Parlamentu k nezpůsobilosti 

nehumánních zbraní, jako jsou smrtící 

autonomní zbraňové systémy, bude 

udržen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Pozměňovací návrh  8 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. znovu zdůrazňuje, že Evropská 

obranná agentura (EDA) by měla být 

agenturou, jež uskutečňuje kroky Unie 

plánované na základě evropské politiky 

schopností a vyzbrojování, pokud tak 

stanoví Lisabonská smlouva; zdůrazňuje, 

že správní a provozní výdaje agentury 

EDA by měly být financovány z rozpočtu 

Unie; vítá drobné úpravy provedené 

v rozpočtu agentury EDA, zdůrazňuje 

však, že rozšíření povinností agentury 

EDA mj. v souvislosti se stálou 

strukturovanou spoluprací, 

koordinovaným každoročním přezkumem 

v oblasti obrany a Evropským obranným 

fondem vyžaduje odpovídající finanční 

prostředky;  

32. znovu zdůrazňuje, že Evropská 

obranná agentura (EDA) by měla být 

agenturou, jež uskutečňuje kroky Unie 

plánované na základě evropské politiky 

schopností a vyzbrojování, pokud tak 

stanoví Lisabonská smlouva; vítá drobné 

úpravy provedené v rozpočtu agentury 

EDA; 

Or. en 



 

AM\1171277CS.docx  PE631.558v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0375/9 

Pozměňovací návrh  9 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vítá nedávná opatření na posílení 

civilní společné bezpečnostní a obranné 

politiky jako základní součásti společného 

přístupu EU, zejména rozvoj kapacit 

a reakčních schopností civilních misí 

SBOP a zaměření na zvyšování účinnosti 

při řešení problémů v souvislosti s vnitřní 

a vnější bezpečností; zdůrazňuje, že by 

Rada a Komise měly v nadcházejícím VFR 

zvýšit investice do předcházení civilním 

konfliktům, což přispěje ke zvýšení úlohy 

EU coby mezinárodního subjektu; vyzývá 

k úpravě struktur a postupů SBOP, aby 

bylo možné nasměrovat a řídit civilní 

a vojenské mise a operace rychleji, účinněji 

a integrovaněji; 

34. vítá nedávná opatření na posílení 

civilní společné bezpečnostní a obranné 

politiky jako základní součásti společného 

přístupu EU, zejména rozvoj kapacit 

a reakčních schopností civilních misí 

SBOP a zaměření na zvyšování účinnosti 

při řešení problémů; zdůrazňuje, že by 

Rada a Komise měly v nadcházejícím VFR 

zvýšit investice do předcházení civilním 

konfliktům, což přispěje ke zvýšení úlohy 

EU coby mezinárodního subjektu; vyzývá 

k úpravě struktur a postupů SBOP, aby 

bylo možné nasměrovat a řídit civilní 

a vojenské mise a operace rychleji, účinněji 

a integrovaněji;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Pozměňovací návrh  10 

Bodil Valero 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  34a. požaduje iniciativu, která by 

výrazně posílila civilní SBOP, ať už 

prostřednictvím paktu pro civilní SBOP, 

nebo jinými prostředky; připomíná, že dle 

Smlouvy má civilní SBOP za úkol řešit 

krize a stabilizovat instituce v křehkých 

postkonfliktních zemích, a ne řídit 

migraci;  

Or. en 

 

 


