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Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0054/2019
David McAllister
Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky
(2019/2136(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že už nějakou 
dobu dochází ke zhoršování strategického 
prostředí Unie, což znamená, že naléhavěji 
než kdy jindy potřebujeme vytvořit silnější 
Evropu, která by v rámci svých vnějších 
vztahů působila jednotně, aby mohla čelit 
mnoha výzvám, jež mají přímý či nepřímý 
dopad na bezpečnost členských států a 
jejich občanů; vzhledem k tomu, že mezi 
problémy, které mají vliv na bezpečnost 
občanů EU, patří ozbrojené konflikty 
v bezprostřední blízkosti východních a 
jižních hranic evropského kontinentu a 
nestabilní státy, terorismus, zejména 
džihádismus, kybernetické útoky 
a dezinformační kampaně, zasahování 
cizích zemí do evropských politických 
a volebních procesů, šíření zbraní 
hromadného ničení a zpochybňování 
dohod o nešíření zbraní, zostření 
regionálních konfliktů, které vede 
k nucenému vysídlování obyvatelstva 
a neřízené migraci, napětí ohledně 
dodávek energie do členských států EU, 
soutěž o přírodní zdroje, energetická 
závislost a energetická bezpečnost, vzestup 
organizovaného zločinu na hranicích 
Evropy a na jejím území, slábnoucí úsilí o 
odzbrojení a změna klimatu;

E. vzhledem k tomu, že už nějakou 
dobu dochází ke zhoršování strategického 
prostředí Unie, což znamená, že naléhavěji 
než kdy jindy potřebujeme vytvořit silnější 
Evropu, která by v rámci svých vnějších 
vztahů působila jednotně, aby mohla čelit 
mnoha výzvám, jež mají přímý či nepřímý 
dopad na bezpečnost členských států a 
jejich občanů; vzhledem k tomu, že mezi 
problémy, které mají vliv na bezpečnost 
občanů EU, patří ozbrojené konflikty 
v bezprostřední blízkosti východních a 
jižních hranic evropského kontinentu a 
nestabilní státy, terorismus, zejména 
džihádismus, kybernetické útoky 
a dezinformační kampaně, zasahování 
cizích zemí do evropských politických 
a volebních procesů, šíření zbraní 
hromadného ničení a zpochybňování 
dohod o nešíření zbraní, zostření 
regionálních konfliktů, které vede 
k nucenému vysídlování obyvatelstva, 
napětí ohledně dodávek energie 
do členských států EU, soutěž o přírodní 
zdroje, energetická závislost a energetická 
bezpečnost, vzestup organizovaného 
zločinu na hranicích Evropy a na jejím 
území, slábnoucí úsilí o odzbrojení a 
změna klimatu;
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Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje, že zahraniční zásahy do 
záležitostí EU představují velké riziko pro 
její bezpečnost a stabilitu; důrazně 
podporuje posílení strategických 
komunikačních kapacit Evropské unie; 
v této souvislosti vyzývá k další podpoře tří 
pracovních skupin pro strategickou 
komunikaci (východ, jih, západní 
Balkán); požaduje, aby byla oddělení pro 
strategickou komunikaci ESVČ, které 
hraje klíčovou úlohu, poskytována větší 
podpora, a to tak, že z něj bude vytvořeno 
plnohodnotné oddělení ESVČ, které 
ponese odpovědnost za východní a za jižní 
sousedství a bude disponovat náležitým 
počtem zaměstnanců a odpovídajícími 
rozpočtovými prostředky – případně 
prostřednictvím dodatečné zvláštní 
rozpočtové položky;

64. zdůrazňuje, že zahraniční zásahy do 
záležitostí EU představují velké riziko pro 
její bezpečnost a stabilitu; bere na vědomí 
stávající strategické komunikační kapacity 
Evropské unie; očekává, že přidělení 
dalších zdrojů bude záviset na výsledku 
nezávislého posouzení práce oddělení pro 
strategickou komunikaci ESVČ;
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