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5.12.2018 A8-0375/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že nárast investícií 

do bezpečnosti a obrany je naliehavou 

problematikou pre členské štáty a EÚ a že 

solidarita a spolupráca v oblasti obrany by 

sa mala stať normou, ako sa uvádza v 

globálnej stratégii EÚ (EGS); víta pokrok 

dosiahnutý pri plnení ustanovení globálnej 

stratégie EÚ v oblasti bezpečnosti a 

obrany; domnieva sa, že tieto úspechy 

otvárajú perspektívu pre dôležité 

štrukturálne zmeny v budúcnosti;  

13. víta pokrok dosiahnutý pri plnení 

ustanovení globálnej stratégie EÚ v oblasti 

bezpečnosti a obrany; domnieva sa, že tieto 

úspechy otvárajú perspektívu pre dôležité 

štrukturálne zmeny v budúcnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 

o dosiahnutie cieľa výdavkov na obranu 

na úrovni 2 % HDP a aby vynakladali 20 

% svojich rozpočtov určených na obranu 

na vybavenie, ktoré Európska obranná 

agentúra (EDA) označila za potrebné, 

vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta vytvorenie osobitnej hlavy 

venovanej obrane v návrhu viacročného 

finančného rámca Komisie, a najmä 

vytvorenie rozpočtového riadku, z ktorého 

sa budú financovať Európsky obranný fond 

a projekty vojenskej mobility; domnieva 

sa, že tieto rozhodnutia si budú s 

najväčšou pravdepodobnosťou vyžadovať 

centralizované riadenie obrany na úrovni 

Komisie; zdôrazňuje, že financovanie z 

tohto rozpočtového riadku by sa malo 

použiť výlučne na účely obrany bez 

politizácie, keďže bezpečnosť je 

nedeliteľná a mala by byť v súlade s 

potrebami členských štátov v oblasti 

spôsobilostí a infraštruktúry a v súlade s 

ašpiráciami EÚ v oblasti strategickej 

autonómie;  

15. odmieta vytvorenie osobitnej hlavy 

venovanej obrane v návrhu viacročného 

finančného rámca Komisie, a najmä 

vytvorenie rozpočtového riadku, z ktorého 

sa budú financovať Európsky obranný fond 

a projekty vojenskej mobility; pripomína, 

že vytvorenie nového okruhu 

V venovaného bezpečnosti a obrane, 

programu EÚ v oblasti obranného 

výskumu, Európskemu obrannému fondu 

a vojenskej mobilite je jednoznačným 

porušením ustanovení uvedených 

v článku 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ, v ktorom 

sa uvádza, že výdavky vyplývajúce z 

operácií s vojenskými alebo obrannými 

dôsledkami sa nesmú účtovať na ťarchu 

rozpočtu Únie; odsudzuje bezprecedentnú 

rýchlosť, akou sa EÚ militarizuje, 

a vyjadruje nad ňou hlboké poľutovanie; 

pripomína, že najlepším spôsobom, ako 

zachovať a presadzovať mier a stabilitu, 

je zamerať sa na odstránenie chudoby, 

humanitárnu pomoc, udržateľný 
a spravodlivý hospodársky a sociálny 

rozvoj, mierové a diplomatické riešenie 

konfliktov, odzbrojenie, demobilizáciu 

vojenských jednotiek a reintegračné 

programy;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. žiada o vypracovanie presných 

usmernení s cieľom poskytnúť dobre 

vymedzený rámec pre budúcu aktiváciu 

a vykonávanie článku 42 ods. 7 Zmluvy o 

EÚ; žiada o vypracovanie koncepcie a 

prijatie bielej knihy EÚ o bezpečnosti a 

obrane, ktorou sa zaručí, že súčasné a 

budúce procesy budovania kapacít budú 

vychádzať z bezpečnostných záujmov EÚ;  

18. žiada o vypracovanie presných 

usmernení s cieľom poskytnúť dobre 

vymedzený rámec pre budúcu aktiváciu 

a vykonávanie článku 42 ods. 7 Zmluvy o 

EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa nikdy 

nezneužil; žiada o vypracovanie koncepcie 

a prijatie bielej knihy EÚ o bezpečnosti a 

obrane, ktorou sa zaručí, že súčasné a 

budúce procesy budovania kapacít budú 

vychádzať z bezpečnostných záujmov EÚ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. takisto víta návrh podpredsedníčky 

Komisie/vysokej predstaviteľky, s 

podporou Komisie, na vytvorenie 

Európskeho mierového nástroja, ktorým sa 

bude financovať časť nákladov na obranné 

činnosti EÚ ako mierové misie Africkej 

únie, spoločné náklady na vlastné vojenské 

operácie SBOP a budovanie vojenských 

kapacít partnerov, ktoré sú vylúčené z 

financovania z rozpočtu podľa článku 41 

ods. 2 Zmluvy o EÚ; opätovne potvrdzuje, 

že je potrebné vyhnúť sa duplicite s inými 

existujúcimi nástrojmi; berie na vedomie 

najmä začlenenie a rozšírenie mechanizmu 

Athena určeného na spoločné financovanie 

misií a operácií SBOP, čo je ambicióznym 

krokom, ktorý Parlament už dlho 

požadoval; vyzýva na zlepšenie finančnej 

kontroly všetkých budúcich misií a na 

včasné posúdenie vplyvu; 

19. odmieta návrh podpredsedníčky 

Komisie/vysokej predstaviteľky, s 

podporou Komisie, na vytvorenie 

Európskeho mierového nástroja, ktorým sa 

bude financovať časť nákladov na obranné 

činnosti EÚ ako mierové misie Africkej 

únie, spoločné náklady na vlastné vojenské 

operácie SBOP a budovanie vojenských 

kapacít partnerov vrátane vybavenia a 

zbraní, ktoré sú vylúčené z financovania z 

rozpočtu podľa článku 41 ods. 2 Zmluvy o 

EÚ; pripomína, že tento nový európsky 

nástroj uľahčuje začlenenie a rozšírenie 

mechanizmu Athena určeného na spoločné 

financovanie misií a operácií SBOP, čo 

znamená automatické finančné zapojenie 

každého členského štátu do každej 

vojenskej misie EÚ bez ohľadu na ich 

skutočné zapojenie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. takisto víta návrh podpredsedníčky 

Komisie/vysokej predstaviteľky, s 

podporou Komisie, na vytvorenie 

Európskeho mierového nástroja, ktorým sa 

bude financovať časť nákladov na obranné 

činnosti EÚ ako mierové misie Africkej 

únie, spoločné náklady na vlastné vojenské 

operácie SBOP a budovanie vojenských 

kapacít partnerov, ktoré sú vylúčené z 

financovania z rozpočtu podľa článku 41 

ods. 2 Zmluvy o EÚ; opätovne potvrdzuje, 

že je potrebné vyhnúť sa duplicite s inými 

existujúcimi nástrojmi; berie na vedomie 

najmä začlenenie a rozšírenie mechanizmu 

Athena určeného na spoločné financovanie 

misií a operácií SBOP, čo je ambicióznym 

krokom, ktorý Parlament už dlho 

požadoval; vyzýva na zlepšenie finančnej 

kontroly všetkých budúcich misií a na 

včasné posúdenie vplyvu; 

19. odmieta návrh podpredsedníčky 

Komisie/vysokej predstaviteľky, s 

podporou Komisie, na vytvorenie 

Európskeho mierového nástroja, ktorým sa 

bude financovať časť nákladov na obranné 

činnosti EÚ ako mierové misie Africkej 

únie, spoločné náklady na vlastné vojenské 

operácie SBOP a budovanie vojenských 

kapacít partnerov vrátane vybavenia a 

zbraní, ktoré sú vylúčené z financovania z 

rozpočtu podľa článku 41 ods. 2 Zmluvy o 

EÚ; opätovne potvrdzuje, že je potrebné 

vyhnúť sa duplicite s inými existujúcimi 

nástrojmi; pripomína, že tento nový 

nástroj uľahčuje začlenenie a rozšírenie 

mechanizmu Athena určeného na spoločné 

financovanie misií a operácií SBOP, čo 

znamená automatické finančné zapojenie 

každého členského štátu do každej 

vojenskej misie EÚ bez ohľadu na rozsah 

tohto zapojenia, čo čo Parlament už dlho 

požaduje; vyzýva na zlepšenie finančnej 

kontroly všetkých budúcich misií a na 

včasné posúdenie vplyvu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. domnieva sa, že spôsobilosti Únie v 

oblasti bezpečnosti a obrany by sa mohli 

zlepšiť lepším využívaním existujúcich 

rámcov pre obranu a vojenskú spoluprácu, 

ako sú veliteľstvá európskeho 

viacnárodného útvaru s vysokou úrovňou 

pohotovosti a bojové skupiny EÚ, ktoré 

bude podobné iniciatívy v rámci NATO 

posilňovať, nie kopírovať; domnieva sa, 

že to prispeje k nepretržitej transformácii 

národných ozbrojených síl a k dosiahnutiu 

ich väčšej interoperability, udržateľnosti, 

pružnosti a nasaditeľnosti;  

27. domnieva sa, že spôsobilosti Únie v 

oblasti bezpečnosti a obrany by sa mohli 

zlepšiť lepším využívaním existujúcich 

rámcov pre obranu a vojenskú spoluprácu, 

ako sú veliteľstvá európskeho 

viacnárodného útvaru s vysokou úrovňou 

pohotovosti a bojové skupiny EÚ; 

domnieva sa, že to prispeje k nepretržitej 

transformácii národných ozbrojených síl a 

k dosiahnutiu ich väčšej interoperability, 

udržateľnosti, pružnosti a nasaditeľnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. víta zriadenie Programu rozvoja 

európskeho obranného priemyslu 

(EDIDP) zameraného na podporu 

konkurencieschopnosti a inovačnej 

kapacity obranného priemyslu EÚ 

s rozpočtom 500 miliónov EUR do roku 

2020; požaduje jeho urýchlenú 

implementáciu; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1171386SK.docx  PE631.558v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.12.2018 A8-0375/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. víta návrh nariadenia, ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond, a 

významné finančné prostriedky, ktoré 

navrhla Komisia pre budúci viacročný 

finančný rámec; žiada, aby sa 

zohľadňovali počiatočné poučenia 

vyplývajúce z implementácie EDIDP, 

pilotného projektu a prípravnej akcie pre 

výskum v oblasti obrany; zdôrazňuje, že 

výsledky EDIDP by mali byť riadne 

zohľadnené a vyjadruje nádej, že návrh 

bude možné schváliť čo najskôr, aby sa 

zlepšil európsky obranný priemysel a jeho 

schopnosť spolupracovať s partnermi;  

30. odmieta návrh nariadenia, ktorým 

sa zriaďuje Európsky obranný fond, a 

významné finančné prostriedky, ktoré 

navrhla Komisia pre budúci viacročný 

finančný rámec;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že strategické 

bezpečnostné a obranné ciele EÚ možno 

dosiahnuť len úzkou koordináciou potrieb 

a požiadaviek dlhodobého budovania 

kapacít ozbrojených síl aj obranného 

priemyslu členských štátov; konštatuje, že 

plán rozvoja spôsobilostí (CDP) 

a koordinované výročné preskúmanie v 

oblasti obrany (CARD) môžu významne 

prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa;  

31. zdôrazňuje, že strategické 

bezpečnostné a obranné ciele EÚ možno 

dosiahnuť len úzkou koordináciou potrieb 

a požiadaviek dlhodobého budovania 

kapacít ozbrojených síl aj obranného 

priemyslu členských štátov;  

Or. en 

 

 


