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13.1.2021 A9-0265/11

Pozměňovací návrh 11
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
své výdaje na obranu a usilovaly o 
dosažení cíle ve výši 2 % HDP;

vypouští se

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Pozměňovací návrh 12
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. vyzývá k rychlému přijetí a 
ustanovení Evropského obranného fondu, 
který se bude zabývat společně 
schválenými prioritami v rámci rozvoje 
schopností obrany v letecké, pozemské, 
námořní a kybernetické oblasti a jejich 
urychlením, a tím podporovat schopnost 
EU působit jako celosvětový aktér 
přispívající k celosvětové bezpečnosti a 
tuto bezpečnost zajišťující; vyzývá členské 
státy, Radu a Komisi, aby poskytly 
Evropskému obrannému fondu 
odpovídající financování a aby se 
soustředily na strukturální projekty s 
vysokou přidanou hodnotou, a tak 
usnadnily průmyslovou spolupráci mezi 
členskými státy a upevnění pevné evropské 
technologické a průmyslové základny 
obrany (EDTIB), posílení technických, 
průmyslových a strategických kapacit s 
cílem posílit schopnost EU vytvářet 
autonomně vojenské kapacity a těmito 
kapacitami disponovat a zachovávat 
dlouhodobou evropskou technologickou 
autonomii; vybízí iniciativy v oblasti 
obranných kapacit, aby usnadnily zapojení 
malých a středních podniků;

45. vyzývá k rychlému schválení a 
zavedení  průmyslové spolupráce mezi 
členskými státy a upevnění pevné evropské 
technologické a průmyslové základny 
obrany (EDTIB), posílení technických, 
průmyslových a strategických kapacit s 
cílem posílit schopnost EU vytvářet 
autonomně vojenské kapacity a těmito 
kapacitami disponovat a zachovávat 
dlouhodobou evropskou technologickou 
autonomii; vybízí iniciativy v oblasti 
obranných kapacit, aby usnadnily zapojení 
malých a středních podniků;
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13.1.2021 A9-0265/13

Pozměňovací návrh 13
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na vysoce citlivý a 
strategický charakter výzkumu v oblasti 
obrany a na potřebu regulovat přístup 
subjektů kontrolovaných třetími stranami 
mimo EU k projektům financovaným z 
Evropského obranného fondu tak, aby byl 
v souladu s ambicí EU v oblasti 
strategické autonomie; zdůrazňuje, že 
účast třetích zemí v Evropském obranném 
fondu v některých specifických a 
výjimečných případech, kdy konkrétním 
projektům přináší prokazatelnou 
technologickou a operační přidanou 
hodnotu, by měla být prováděna na základě 
účinné reciprocity, neměla by oslabovat 
strategické bezpečnostní zájmy EU, neměla 
by podrývat cíle Evropského obranného 
fondu a musí být přísně monitorována v 
souladu s pravidly stanovenými v návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zřizuje Evropský obranný fond 
(COM(2018)0476), jako je udržování 
duševního vlastnictví v EU;

46. poukazuje na vysoce citlivý a 
strategický charakter výzkumu v oblasti 
obrany a na potřebu regulovat přístup 
subjektů kontrolovaných třetími stranami 
mimo EU k projektům; zdůrazňuje, že 
účast třetích zemí v některých specifických 
a výjimečných případech, kdy konkrétním 
projektům přináší prokazatelnou 
technologickou a operační přidanou 
hodnotu, by měla být prováděna na základě 
účinné reciprocity, neměla by oslabovat 
strategické bezpečnostní zájmy EU, neměla 
by podrývat cíle a musí být přísně 
monitorována;
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13.1.2021 A9-0265/14

Pozměňovací návrh 14
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. zdůrazňuje význam vojenské 
mobility; domnívá se, že je nezbytné 
urychlit a usnadnit plnou vojenskou 
mobilitu v celé Evropě, a vyzývá proto ke 
zjednodušení a harmonizaci postupů, které 
členským státům umožní jednat rychleji, 
neboť vojenská mobilita je přínosná při 
řešení civilních krizí; trvá na tom, že je 
důležité, aby byl k dispozici odpovídající 
rozpočet na projekty vojenské mobility; 
vítá skutečnost, že projekt vojenské 
mobility je součástí stálé strukturované 
spolupráce; trvá na tom, že je třeba vytvořit 
evropské mechanismy zaměřené na 
usnadnění přeshraničního využití 
vojenských logistických schopností v 
zájmu zvládání podobných mimořádných 
událostí, které by umožnily lepší 
koordinaci, součinnost, solidaritu 
a podporu; trvá na tom, že taková pomoc 
a solidarita v době pandemií a podobných 
krizí by mohla být rozšířena mimo jiné na 
partnerské země v bezprostředním 
sousedství EU; zdůrazňuje, že je třeba 
zvýšit připravenost EU na chemické, 
biologické, radiologické a jaderné útoky 
a související kapacity; zdůrazňuje, že je 
třeba zintenzivnit monitorování a ochranu 
životně důležité a kritické infrastruktury, 
zejména pokud jde o podmořské 
internetové kabely z optických vláken;

62. zdůrazňuje význam vojenské 
mobility; domnívá se, že je nezbytné 
urychlit a usnadnit plnou vojenskou 
mobilitu v celé Evropě, a vyzývá proto ke 
zjednodušení a harmonizaci postupů, které 
členským státům umožní jednat rychleji, 
neboť vojenská mobilita je přínosná při 
řešení civilních krizí; vítá skutečnost, že 
projekt vojenské mobility je součástí stálé 
strukturované spolupráce; trvá na tom, že 
je třeba vytvořit evropské mechanismy 
zaměřené na usnadnění přeshraničního 
využití vojenských logistických schopností 
v zájmu zvládání podobných mimořádných 
událostí, které by umožnily lepší 
koordinaci, součinnost, solidaritu 
a podporu; trvá na tom, že taková pomoc 
a solidarita v době pandemií a podobných 
krizí by mohla být rozšířena mimo jiné na 
partnerské země v bezprostředním 
sousedství EU; zdůrazňuje, že je třeba 
zvýšit připravenost EU na chemické, 
biologické, radiologické a jaderné útoky 
a související kapacity; zdůrazňuje, že je 
třeba zintenzivnit monitorování a ochranu 
životně důležité a kritické infrastruktury, 
zejména pokud jde o podmořské 
internetové kabely z optických vláken;
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13.1.2021 A9-0265/15

Pozměňovací návrh 15
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. domnívá se, že je nezbytné 
ochránit všechna slabá místa Evropské 
unie, aby se zajistila účinná společná 
obrana evropských občanů; se 
znepokojením bere na vědomí rostoucí 
militarizaci Krymského poloostrova 
a pokusy Ruské federace o destabilizaci 
černomořského regionu, přičemž tato 
situace byla na summitu NATO ve Walesu 
v roce 2014 vyhodnocena tak, že byla 
uznána zranitelnost východního okraje 
Severoatlantické aliance; vyzývá EU, aby 
uznala zranitelnost východoevropských 
členských států jako prostředek k posílení 
evropské obrany a aby společně s NATO 
vypracovala komplexní strategii pro 
zabezpečení a obranu východního křídla;

vypouští se

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Pozměňovací návrh 16
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 72

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72. lituje nedostatku ambicí Evropské 
rady ve víceletém finančním rámci (VFR), 
pokud jde o bezpečnostní a obranné 
iniciativy; naléhavě vyzývá Radu 
k obnovení ambiciózního rozpočtu pro 
Evropský obranný fond (na výzkumné 
i nevýzkumné programy), jehož účelem je 
posílit společné akce a přeshraniční 
spolupráci v celé Unii, a pro vojenskou 
mobilitu s cílem pomoci členským státům 
jednat v případě možného budoucího 
konfliktu rychleji a účinněji, mimo jiné 
financováním dopravní infrastruktury 
dvojího užití a zjednodušením 
diplomatických oprávnění a celních 
předpisů, a to ve výši původně navržené 
Komisí a přijaté Parlamentem v prvním 
čtení; vyzývá EU, aby vybudovala svůj 
vlastní systém obrany před balistickými 
raketami a integrovaný a vrstvený 
strategický systém letecké obrany, který by 
byl rovněž navržen k obraně proti 
nadzvukovým střelám; připomíná, že 
evropští občané jasně a trvale vyzývají 
k posílení role Unie v zajišťování 
udržitelné stability a bezpečnosti, čehož 
lze dosáhnout pouze s potřebnými 
finančními prostředky a ambiciózním 
VFR v oblasti vnější činnosti a obrany; 
vyzývá Radu, aby přijala postoj 
Parlamentu k článku 5 budoucího 
nařízení o Evropském obranném fondu; 

vypouští se
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zdůrazňuje, že je nutné Evropský obranný 
fond bezodkladně dokončit; zdůrazňuje, 
že je důležité zachovat postoj Parlamentu, 
pokud jde o výši finančních prostředků 
Evropského obranného fondu;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Pozměňovací návrh 17
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. varuje před nebezpečím 
nedostatečných ambicí, pokud jde o 
financování evropských iniciativ v oblasti 
obrany ve VFR, v kombinaci 
s významnými a nekoordinovanými škrty 
v národních rozpočtech na obranu, které 
jsou důsledkem koronavirové krize; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy 
vyčlenily potřebné finanční prostředky na 
národní úrovni, a umožnily tak Unii 
působit jako celosvětový obhájce míru; 
z tohoto důvodu souhlasí s posouzením 
Evropského účetního dvora, že „členské 
státy EU zdaleka nemají vojenské 
schopnosti, které potřebují, aby mohly 
naplnit ambice EU ve vojenské oblasti“;

73. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské 
státy vyčlenily potřebné finanční 
prostředky na národní úrovni, a umožnily 
tak Unii působit jako celosvětový obhájce 
míru; z tohoto důvodu souhlasí s 
posouzením Evropského účetního dvora, že 
„členské státy EU zdaleka nemají vojenské 
schopnosti, které potřebují, aby mohly 
naplnit ambice EU ve vojenské oblasti“;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Pozměňovací návrh 18
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 87

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

87. žádá místopředsedu Komise, 
vysokého představitele, aby předložil 
návrhy na rozšíření odborných znalostí 
v oblasti nešíření jaderných zbraní 
a kontroly zbraní v EU a aby zajistil, že EU 
bude v rozvoji a posilování globálních snah 
o nešíření a kontrolu zbraní na základě 
pravidel a vytváření architektury 
odzbrojení hrát rozhodnou a konstruktivní 
úlohu; v této souvislosti vítá jmenování 
nového zvláštního vyslance pro nešíření 
jaderných zbraní; uvědomuje si, že 
v oblasti kontroly zbraní je naléhavě nutné 
uzavřít nové mezinárodní dohody; 
konstatuje, že v souvislosti s jaderným 
odstrašováním může vývoj nadzvukových 
střel ohrozit zásady vzájemně zajištěného 
zničení, a vyzývá proto k uzavření 
celosvětové smlouvy o kontrole zbraní, 
která by se týkala použití, rozsahu, 
rychlosti, doktríny, kontroly jaderných 
hlavic a umístění nadzvukových 
zbraňových systémů poblíž pobřeží 
a kterou iniciovala EU;

87. žádá místopředsedu Komise, 
vysokého představitele, aby předložil 
návrhy na rozšíření odborných znalostí 
v oblasti nešíření jaderných zbraní 
a kontroly zbraní v EU a aby zajistil, že EU 
bude v rozvoji a posilování globálních snah 
o nešíření a kontrolu zbraní na základě 
pravidel a vytváření architektury 
odzbrojení hrát rozhodnou a konstruktivní 
úlohu; v této souvislosti vítá jmenování 
nového zvláštního vyslance pro nešíření 
jaderných zbraní; uvědomuje si, že 
v oblasti kontroly zbraní je naléhavě nutné 
uzavřít nové mezinárodní dohody; vyzývá 
všechny členské státy, aby následovaly 
příklad Rakouska, Malty a Irska a dalších 
83 států a podepsaly Smlouvu OSN 
o zákazu jaderných zbraní;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Pozměňovací návrh 19
Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0265/2020
Sven Mikser
Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2207(INI))

Návrh usnesení
Bod 89

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89. vítá závěry Rady týkající se 
přezkumu jejího společného postoje 
2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, 
kterým se stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií 
a vojenského materiálu12; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k tomu, že je EU 
v oblasti obrany stále ambicióznější, je 
třeba dosáhnout větší konvergence, 
transparentnosti a vzájemného souladu 
politik členských států v oblasti vývozu 
zbraní a rovněž posílit veřejný dohled; 
vyzývá členské státy, aby překonaly své 
rozdílné výklady společného postoje a 
v plném rozsahu dodržovaly jeho osm 
kritérií, a zejména aby důsledně 
uplatňovaly čtvrté kritérium týkající se 
regionální stability a zastavily veškerý 
vývoz vojenského vybavení, které by 
mohlo být použito proti jiným členským 
státům; vítá úsilí o zvýšení transparentnosti 
a veřejné a parlamentní kontroly vývozu 
zbraní; vyzývá ke společnému úsilí 
o zlepšení posuzování rizik, kontroly 
koncovými uživateli a ověřování po 
dodávce;

__________
12 Úř. věst. L 335 13.12.2008, s. 99.

89. vítá závěry Rady týkající se 
přezkumu jejího společného postoje 
2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, 
kterým se stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií 
a vojenského materiálu12; je pevně 
přesvědčen, že vzhledem k tomu, že je EU 
v oblasti obrany stále ambicióznější, je 
třeba dosáhnout větší konvergence, 
transparentnosti a vzájemného souladu 
politik členských států v oblasti vývozu 
zbraní, posílit veřejný dohled a zřídit na 
úrovni EU mechanismus vymáhání; 
vyzývá členské státy, aby překonaly své 
rozdílné výklady společného postoje a 
v plném rozsahu dodržovaly jeho osm 
kritérií, a zejména aby důsledně 
uplatňovaly čtvrté kritérium týkající se 
regionální stability a zastavily veškerý 
vývoz vojenského vybavení, které by 
mohlo být použito proti jiným členským 
státům; vítá úsilí o zvýšení transparentnosti 
a veřejné a parlamentní kontroly vývozu 
zbraní; vyzývá ke společnému úsilí 
o zlepšení posuzování rizik, kontroly 
koncovými uživateli a ověřování po 
dodávce;

___________
12 Úř. věst. L 335 13.12.2008, s. 99.
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