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13.1.2021 A9-0265/20

Pozměňovací návrh 20
Özlem Demirel
za skupinu The Left

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

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. poukazuje na skutečnost, že 
nestabilita v jižním sousedství EU, 
zejména v regionech oblasti Sahelu, 
západní Afriky a Afrického rohu, má v 
konečném důsledku negativní vedlejší 
účinky, zejména na jižní sousedství EU, a 
představuje tudíž přímou výzvu pro naši 
správu evropských vnějších hranic;

11. poukazuje na skutečnost, že 
nestabilita v jižním sousedství EU, 
zejména v regionech oblasti Sahelu, 
západní Afriky a Afrického rohu, má svůj 
původ především v minulé zahraniční 
politice EU, která byla založena na 
neokoloniálním přístupu a zneužívala 
region Sahelu a jeho země jako strážce 
vstupu do EU, a to výhradně kvůli 
bezpečnostním zájmům EU a jako 
dodavatele surovin; požaduje radikální 
změnu politiky sousedství EU směrem k 
rovnoprávnému partnerství a 
neintervenčnímu přístupu;
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13.1.2021 A9-0265/21

Pozměňovací návrh 21
Özlem Demirel
za skupinu The Left

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

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyzývá k rychlému přijetí 
a zavedení evropského mírového nástroje, 
jenž bude zaměřen na zvýšení účinnosti 
misí EU a bude podporovat její partnery a 
přispívat k mírovým operacím; zdůrazňuje, 
že z tohoto nástroje by měla být 
financována část nákladů na obrannou 
činnost EU, včetně společných nákladů na 
vojenské operace SBOP a nákladů 
spojených s budováním vojenských kapacit 
pro partnery v zemích, v nichž EU 
zasahuje, a měl by být proto vybaven 
rozpočtem, který by postačoval pro účinné 
řešení současných výzev spojených se 
školením, operacemi, misemi, projekty a 
vojenským vybavením včetně zbraní, 
munice a transportu, a to v plném souladu 
se společným postojem, lidskými právy 
a humanitárním právem, který bude 
zahrnovat účinná ustanovení 
o transparentnosti, jak se stanoví v 
doporučení ze dne 28. března 2019 o 
zřízení evropského mírového nástroje; 
připomíná, že je třeba provádět souhrnné 
posouzení rizik ex ante a úzce 
monitorovat jeho využívání přijímajícími 
zeměmi, zejména v oblastech s rychle se 
měnícím politickým terénem a velkou 
propustností státních hranic, a že je nutno 
zavést nezbytné záruky na úrovni EU, aby 
předešlo tomu, že tyto zbraně získají 
teroristické skupiny a další aktéři 

39. odmítá přijetí a zavedení 
evropského mírového nástroje; zdůrazňuje, 
že z tohoto nástroje by měla být 
financována část nákladů na obrannou 
činnost EU, včetně vybavení a výzbroje, 
společných nákladů na vojenské operace 
SBOP a nákladů spojených s budováním 
vojenských kapacit pro partnery v zemích, 
v nichž EU zasahuje; připomíná, že 
navrhovaný nástroj povede spíše k 
nárůstu porušování lidských práv, násilí a 
šíření zbraní než k míru a politickým 
řešením; zdůrazňuje, že přístup přijatý v 
rámci nástroje neřeší základní příčiny 
konfliktů, ale poškodí civilisty a podnítí 
porušování mezinárodního 
humanitárního práva;
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využívající je k nekalým účelům;
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13.1.2021 A9-0265/22

Pozměňovací návrh 22
Özlem Demirel
za skupinu The Left

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

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vítá iniciativy EU na rozvíjení 
schopností, mezi které patří program 
rozvoje CARD, stálá strukturovaná 
spolupráce (PESCO) a Evropský obranný 
fond a dva programy, jež mu předcházely 
PADR a EDIDP, protože mohou přispívat 
k větší soudržnosti, koordinaci 
a interoperabilitě při provádění SBOP, 
přípravě půdy pro splnění petersberských 
úkolů a upevnění solidarity, 
soudržnosti, odolnosti a strategické 
autonomie Unie;

vypouští se

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Pozměňovací návrh 23
Özlem Demirel
za skupinu The Left

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 A9-0265/24

Pozměňovací návrh 24
Özlem Demirel
za skupinu The Left

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. odmítá přijetí a ustanovení 
Evropského obranného fondu; připomíná, 
že jak Evropský obranný fond, tak nová 
rozpočtová položka pro bezpečnost a 
obranu, včetně vojenské mobility, 
představují jasné porušení ustanovení čl. 
41 odst. 2 SEU, v němž se uvádí, že výdaje 
na operace v souvislosti s vojenstvím nebo 
obranou nesmí být hrazeny z rozpočtu 
Unie; odsuzuje bezprecedentní rychlost, s 
jakou probíhá militarizace EU, a to i v 
době zdravotní a hospodářské krize, jakou 
je pandemie COVID-19, a vyjadřuje nad 
tím hluboké politování;
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13.1.2021 A9-0265/25

Pozměňovací návrh 25
Özlem Demirel
za skupinu The Left

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

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. zdůrazňuje důležitou roli, kterou 
hrají ozbrojené síly během pandemie 
COVID-19, a vítá vojenskou pomoc 
civilním orgánům, zejména při budování 
polních nemocnic, převozu pacientů 
a dodávkách a distribuci vybavení; 
domnívá se, že tato cenná pomoc ukázala, 
že je třeba zhodnotit získané zkušenosti, 
aby bylo možné posílit vojenské prostředky 
a schopnosti členských států na podporu 
mechanismu civilní ochrany Unie, který 
je hlavním nástrojem k řešení 
mimořádných událostí, ale i pro účely 
humanitární pomoci; dále se domnívá, že 
v zájmu účinného řešení zdravotních krizí 
je zásadně důležité připravit vojenský 
zdravotnický personál členských států na 
rychlou účast; znovu upozorňuje na 
význam vzájemné pomoci a solidarity 
v souladu s čl. 42 odst. 7 SEU a článkem 
222 SFEU;

61. důrazně odmítá využívání 
pandemie COVID-19 jako záminky k další 
militarizaci civilních odvětví a k 
agresivnějšímu prosazování 
geostrategických a ekonomických zájmů 
kapitálu EU; domnívá se, že pandemie se 
rozvinula do takové krize, která přivedla 
zdravotnické systémy na pokraj kolapsu, 
pouze kvůli obrovskému nedostatku 
zdravotnického personálu, pečovatelů a 
zdravotnického vybavení, což je přímým 
důsledkem úsporných opatření vnucených 
orgány EU; v této souvislosti požaduje 
rozsáhlé investice do zdravotnických 
systémů a struktur civilní ochrany 
členských států; zdůrazňuje, že veřejné 
služby a systémy zdravotní péče nesmí být 
nikdy podřízeny dosahování zisku;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Pozměňovací návrh 26
Marc Botenga
za skupinu The Left

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

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. se znepokojením bere na vědomí 
normalizaci nebezpečné rétoriky týkající se 
používání jaderných zbraní; znovu 
potvrzuje, že ve světě bez přítomnosti nebo 
šíření jaderných zbraní bude posílen 
mezinárodní mír a bezpečnost a že 
odzbrojení neznamená jen snížení počtu 
aktivních válečných hlavic, ale také snížení 
vojenské a politické úlohy přisuzované 
těmto zbraním;

79. se znepokojením bere na vědomí 
normalizaci nebezpečné rétoriky týkající se 
používání jaderných zbraní; znovu 
potvrzuje, že ve světě bez přítomnosti nebo 
šíření jaderných zbraní bude posílen 
mezinárodní mír a bezpečnost a že 
odzbrojení neznamená jen snížení počtu 
aktivních válečných hlavic, ale také snížení 
vojenské a politické úlohy přisuzované 
těmto zbraním; připomíná v této 
souvislosti, že podle dohody NATO je v 
současné době přibližně 150 jaderných 
zbraní B61 skladováno na pěti vojenských 
základnách USA zřízených v členských 
státech EU (Kleine Brogel v Belgii, 
Bächel v Německu, Aviano a Ghedi-Torre 
v Itálii a Volkel v Nizozemsku), a vyzývá 
tyto členské státy, aby požádaly o okamžité 
stažení těchto zbraní ze svého území;
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13.1.2021 A9-0265/27

Pozměňovací návrh 27
Özlem Demirel
za skupinu The Left

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

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. konstatuje, že technologický vývoj 
v oblasti umělé inteligence přináší nové 
etické výzvy; vyzývá EU, aby stanula 
v čele mezinárodního úsilí o zavedení 
komplexního regulačního rámce, jenž 
by při vývoji a použití zbraní využívajících 
umělou inteligenci zajistil smysluplnou 
lidskou kontrolu nad zásadními funkcemi 
výběru cílů a útoků na cíle; vyzývá 
místopředsedu Komise, vysokého 
představitele, členské státy a Evropskou 
radu, aby přijali společný postoj 
k autonomním zbraňovým systémům, který 
zajistí smysluplnou lidskou kontrolu nad 
klíčovými funkcemi zbraňových systémů; 
trvá na zahájení mezinárodních jednání o 
společné definici a rámci pro používání 
zbraní s určitou mírou autonomie a 
vyzývá k přijetí právně závazného nástroje, 
který by zakazoval smrtící autonomní 
zbraně postrádající smysluplnou lidskou 
kontrolu;

92. konstatuje, že technologický vývoj 
v oblasti umělé inteligence přináší nové 
etické výzvy; vyzývá EU, aby stanula 
v čele globálního úsilí o zavedení 
komplexního mezinárodního regulačního 
rámce, jenž by zajistil úplný zákaz všech 
autonomních zbraňových systémů bez 
ohledu na stupeň automatizace; vyzývá 
místopředsedu Komise, vysokého 
představitele, členské státy a Evropskou 
radu, aby přijali společný postoj 
k autonomním zbraňovým systémům, který 
zajistí úplný zákaz všech autonomních 
zbraňových systémů bez ohledu na míru 
automatizace, a vyzývá k přijetí právně 
závazného nástroje, který by zakazoval 
smrtící autonomní zbraně; dále požaduje 
ukončení veškerého výzkumu v oblasti 
postupné automatizace zbraňových 
systémů;

Or. en


