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5.12.2018 A8-0392/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva ESVČ, Komisiu, Radu a 

jednotlivé členské štáty, aby postupovali 

strategicky, zaujali integrovaný prístup a 

využili všetky dostupné prostriedky 

vrátane obchodných, rozvojových, 

diplomatických, civilných a vojenských 

nástrojov Spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politiky (SPOP), ako aj 

strategickú komunikáciu a verejnú 

diplomaciu s cieľom posilniť geopolitický 

vplyv EÚ a jej celkový obraz vo svete a 

chrániť jej záujmy, a to aj posilňovaním 

hospodárskej zvrchovanosti a strategickej 

autonómie EÚ; zdôrazňuje doplnkovú 

úlohu, ktorú môžu v tomto procese zohrať 

environmentálne, kultúrne, akademické a 

iné „alternatívne“ formy diplomacie; 

8. vyzýva ESVČ, Komisiu, Radu a 

jednotlivé členské štáty, aby postupovali 

strategicky, zaujali integrovaný prístup a 

využili všetky dostupné prostriedky 

vrátane obchodných, rozvojových, 

diplomatických, civilných a vojenských 

nástrojov Spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politiky (SPOP), ako aj 

strategickú komunikáciu a verejnú 

diplomaciu s cieľom posilniť príspevok EÚ 

k medzinárodnej bezpečnosti, stabilite a 

mieru; zdôrazňuje doplnkovú úlohu, ktorú 

môžu v tomto procese zohrať 

environmentálne, kultúrne, akademické a 

iné „alternatívne“ formy diplomacie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. domnieva sa, že hoci majú mäkká 

moc a budovanie inštitúcií veľký význam, 

samé osebe nemôžu stačiť na to, aby 

pôsobili vplyvne vo svete, v ktorom majú 

čoraz väčšiu váhu mocenská politika a 

tvrdá sila; domnieva sa, že účinnosť 

zahraničnej politiky EÚ bude v konečnom 

dôsledku do veľkej miery závisieť od 

účinnej kombinácie nástrojov tvrdej a 

mäkkej moci vrátane otvoreného dialógu, 

od jej schopnosti viesť a ísť príkladom a 

od zdrojov a spôsobilostí, ktoré ju 

podporujú, vrátane primeraných 

finančných zdrojov, skutočného 

multilateralizmu, kombinácie mäkkej a 

dôveryhodnej tvrdej moci, spoločného 

využívania vojenských spôsobilostí a 

ochoty členských štátov vzdať sa 

rozhodovania v tejto súvislosti, ako aj od 

spolupráce s NATO a inými podobne 

zmýšľajúcimi krajinami; 

24. domnieva sa, že Únia má v SBOP 

k dispozícii potenciálne aj účinný 

vojenský nástroj a že má možnosť 

významne prispieť k medzinárodnej 

bezpečnosti a stabilite; zdôrazňuje, že je 

mimoriadne dôležité vypracovať politické 

a komplexné stratégie pre prebiehajúce 

ozbrojené konflikty; domnieva sa, že v 

súlade so zmluvou a príslušnými 

koncepciami a stratégiami Únie sa 

vojenská SBOP môže použiť len ako 

súčasť širšej politickej stratégie 

zameranej na konkrétny konflikt; 

zdôrazňuje , že je potrebné výrazne 

posilniť vojenskú SBOP, a to ukončením 

štruktúr ad hoc a ustálením spolupráce 

medzi ozbrojenými silami členských štátov 

tam, kde je to potrebné na dosiahnutie 

vojenských úloh, ako sa uvádza v zmluve; 

žiada tiež, aby sa združovanie a spoločné 

využívanie stalo skôr pravidlom ako 

výnimkou pri práci na zlepšovaní 
vojenských spôsobilostí; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. domnieva sa, že preferovaná 

politická odpoveď Únie na vznikajúce 

riziká, konflikty a hrozby by mala zostať 

civilná; vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

znížením prostriedkov vyčlenených na 

civilné predchádzanie konfliktom a 

budovanie mieru o dve tretiny v rámci 

VFR na obdobie rokov 2021 – 2027 v 

porovnaní so súčasným finančným 

rámcom; naliehavo vyzýva ESVČ 

a Komisiu, aby túto pozíciu prehodnotili 

a v nadchádzajúcom VFR zdvojnásobili 

investície do civilného predchádzania 

konfliktom; vyzýva aj na výrazné 

posilnenie civilnej SBOP z operačného 

hľadiska; pripomína, že podľa zmluvy je 

úlohou civilnej SBOP riadiť krízy a 

stabilizovať inštitúcie v nestabilných 

krajinách po skončení konfliktu, a nie 

riadiť migráciu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. víta zvýšenú spoluprácu členských 

štátov EÚ v oblasti obrany a kroky, ktoré 

boli prijaté na zvýšenie vojenskej 

autonómie EÚ, najmä zriadenie 

európskeho centra jednotného velenia v 

Bruseli pre vojenské výcvikové misie EÚ, 

a odstránenie prekážok, ktoré bránili 

nasadeniu bojových skupín EÚ; domnieva 

sa, že zriadenie stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO) na projektoch v 

oblasti obrany a koordinované výročné 

preskúmanie v oblasti obrany členským 

štátom pomôže prehĺbiť spoluprácu 

v oblasti obrany a efektívnejšie vynakladať 

rozpočtové prostriedky na obranu; víta 

návrh VP/PK na vytvorenie Európskeho 

mierového nástroja a nového rámca pre 

civilné misie SBOP, ako aj záväzok 

napredovať vo vojenskej mobilite s 

cieľom dosiahnuť pokrok v európskej 

strategickej autonómii, a to aj 

prostredníctvom európskej intervenčnej 

iniciatívy; domnieva sa, že rozvoj silného 

obranného priemyslu posilňuje 

technologickú nezávislosť EÚ, a to aj 

prostredníctvom podpory jednotného trhu 

s produktmi kybernetickej bezpečnosti, v 

prípade ktorých treba spôsobilosti EÚ 

zvýšiť; 

25. víta zvýšenú spoluprácu členských 

štátov EÚ v oblasti obrany a kroky, ktoré 

boli prijaté na posilnenie SBOP, najmä 

zriadenie európskeho centra jednotného 

velenia v Bruseli pre vojenské výcvikové 

misie EÚ, a odstránenie prekážok, ktoré 

bránili nasadeniu bojových skupín EÚ; 

domnieva sa, že zriadenie stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO) na 

projektoch v oblasti obrany a koordinované 

výročné preskúmanie v oblasti obrany 

členským štátom pomôže prehĺbiť 

spoluprácu v oblasti obrany a efektívnejšie 

vynakladať rozpočtové prostriedky na 

obranu; víta návrh VP/PK na vytvorenie 

Európskeho mierového nástroja a nového 

rámca pre civilný pakt o SBOP; domnieva 

sa, že rozvoj efektívnej spolupráce v 

európskom obrannom priemysle má 

potenciál posilniť a vytvoriť kapacity 

potrebné na vojenské operácie SBOP 

vrátane produktov kybernetickej 

bezpečnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Tamás Meszerics 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0392/2018 

David McAllister 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 

(2018/2097(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. domnieva sa, že schopnosť vysielať 

civilných odborníkov a ozbrojené sily do 

konfliktov na celom svete s cieľom 

podporiť mier a stabilitu je základným 

predpokladom toho, aby sa stala 

vierohodnou politickou mocou, ktorá 

dokáže formovať predchádzanie 

ozbrojeným konfliktom, presadzovať 

mierové dohody a stabilizáciu situácií, po 

skončení konfliktu; vyzýva ESVČ a 

členské štáty, aby vybudovali dostatočné 

civilné a vojenské spôsobilosti, ktoré budú 

zahŕňať celé spektrum pozemných, 

vzdušných, vesmírnych, námorných a 

kybernetických spôsobilostí a aby sa 

snažili o prijatie právne záväzného nástroja 

o plne autonómnych zbraňových 

systémoch s cieľom brániť ciele Zmluvy; 

zdôrazňuje význam prebiehajúcej 

spolupráce medzi Európskou úniou a 

NATO, ako sa zdôrazňuje v globálnej 

stratégii EÚ a v spoločnom vyhlásení EÚ a 

NATO; zdôrazňuje, že ďalší rozvoj 

obrannej únie by mal dopĺňať ciele 

vonkajších vzťahov EÚ; 

26. domnieva sa, že schopnosť vysielať 

civilných odborníkov a ozbrojené sily do 

konfliktov na celom svete s cieľom 

podporiť mier a stabilitu je základným 

predpokladom toho, aby sa stala 

vierohodnou politickou mocou, ktorá 

dokáže formovať predchádzanie 

ozbrojeným konfliktom, presadzovať 

mierové dohody a stabilizáciu situácií, po 

skončení konfliktu; vyzýva ESVČ a 

členské štáty, aby vybudovali dostatočné 

civilné a vojenské spôsobilosti, ktoré budú 

zahŕňať celé spektrum pozemných, 

vzdušných, vesmírnych, námorných a 

kybernetických spôsobilostí a aby sa 

snažili o prijatie právne záväzného 

nástroja, ktorým sa zakážu plne 

autonómne zbraňové systémy s cieľom 

brániť ciele Zmluvy; zdôrazňuje význam 

prebiehajúcej spolupráce medzi Európskou 

úniou a NATO, ako sa zdôrazňuje v 

globálnej stratégii EÚ a v spoločnom 

vyhlásení EÚ a NATO; zdôrazňuje, že 

ďalší rozvoj obrannej únie by mal dopĺňať 

ciele vonkajších vzťahov EÚ; 

Or. en 

 

 


