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13.1.2021 A9-0266/1

Pozměňovací návrh 1
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje skutečnost, že se EU 
zavázala k posílení úlohy OSN na 
mezinárodní scéně, a zdůrazňuje proto, že 
je třeba reformovat systém OSN a posílit 
soudržnost činností všech jejích agentur, 
organizací a programů s cílem zajistit 
dosažení cílů Agendy 2030 pro udržitelný 
rozvoj; znovu vyzývá členské státy, aby 
podpořily reformy složení a fungování 
Rady bezpečnosti s cílem učinit ji 
efektivnější a operativnější, zásadní pro 
zajištění světového míru, s agendou, která 
jde nad rámec vojenské bezpečnosti a 
zahrnuje pohyb uprchlíků a vysídlených 
osob, zajišťování potravin, změnu klimatu 
a boj proti pandemiím;

17. zdůrazňuje skutečnost, že se EU 
zavázala k posílení úlohy OSN na 
mezinárodní scéně, a zdůrazňuje proto, že 
je třeba reformovat systém OSN a posílit 
soudržnost činností všech jejích agentur, 
organizací a programů s cílem zajistit 
dosažení cílů Agendy 2030 pro udržitelný 
rozvoj; znovu vyzývá členské státy, aby 
podpořily reformy složení a fungování 
Rady bezpečnosti s cílem učinit ji 
efektivnější a operativnější, zásadní pro 
zajištění světového míru, s agendou, která 
jde nad rámec vojenské bezpečnosti a 
zahrnuje pohyb uprchlíků a vysídlených 
osob, zajišťování potravin, změnu klimatu 
a boj proti pandemiím; vítá skutečnost, že 
dne 22. ledna 2021 vstoupí v platnost 
Smlouva OSN o zákazu jaderných zbraní, 
a vyzývá členské státy, aby následovaly 
příkladu Rakouska, Malty a Irska a 
dalších 83 států a podepsaly ji;
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13.1.2021 A9-0266/2

Pozměňovací návrh 2
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. připomíná, že rozšíření považuje za 
klíčovou transformační politiku EU, a vítá 
revidovanou metodologii Komise a její 
silnější důraz na politickou povahu procesu 
rozšíření; podporuje evropskou perspektivu 
pro země západního Balkánu a vítá 
opětovné potvrzení jednoznačné podpory 
členských států EU této perspektivě, jak je 
uvedeno v Záhřebském prohlášení ze dne 
6. května 2020, jakož i rozhodnutí zahájit 
přístupová jednání s Albánií a Severní 
Makedonií; vyzývá Radu a Komisi, aby s 
těmito dvěma zeměmi zahájily neprodleně 
mezivládní konference a aby proces 
přistoupení celkově urychlily, protože 
země západního Balkánu jsou geograficky, 
historicky a kulturně součástí Evropy; 
zdůrazňuje, že integrace těchto zemí do EU 
má zásadní význam pro stabilitu a 
bezpečnost kontinentu jako celku, jakož i 
pro vliv EU v dotyčném regionu i v jiných 
částech světa; zdůrazňuje, že by přístupový 
proces měl přinést udržitelnou 
demokratickou, hospodářskou a 
ekologickou transformaci a sociální 
konvergenci a zajistil dobré sousedské 
vztahy a regionální spolupráci; připomíná, 
že proces rozšíření je založen na zásluhách 
a vychází z přísné a spravedlivé 
podmíněnosti v souladu s uplatňováním 
kodaňských kritérií; připomíná, že přijetí 
reforem musí být na místě hmatatelné, a 

20. připomíná, že rozšíření považuje za 
klíčovou transformační politiku EU, a vítá 
revidovanou metodologii Komise a její 
silnější důraz na politickou povahu procesu 
rozšíření; podporuje evropskou perspektivu 
pro země západního Balkánu a vítá 
opětovné potvrzení jednoznačné podpory 
členských států EU této perspektivě, jak je 
uvedeno v Záhřebském prohlášení ze dne 
6. května 2020, jakož i rozhodnutí zahájit 
přístupová jednání s Albánií a Severní 
Makedonií; vyzývá Radu a Komisi, aby s 
těmito dvěma zeměmi zahájily neprodleně 
mezivládní konference a aby proces 
přistoupení celkově urychlily, protože 
země západního Balkánu jsou geograficky, 
historicky a kulturně součástí Evropy; 
naléhavě vyzývá především Bulharsko, 
aby se přestalo stavět proti zahájení 
mezivládní konference se Severní 
Makedonií; zdůrazňuje, že integrace těchto 
zemí do EU má zásadní význam pro 
stabilitu a bezpečnost kontinentu jako 
celku, jakož i pro vliv EU v dotyčném 
regionu i v jiných částech světa; 
zdůrazňuje, že by přístupový proces měl 
přinést udržitelnou demokratickou, 
hospodářskou a ekologickou transformaci a 
sociální konvergenci a zajistil dobré 
sousedské vztahy a regionální spolupráci; 
připomíná, že proces rozšíření je založen 
na zásluhách a vychází z přísné a 
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zdůrazňuje, že je třeba poskytnout jasné, 
transparentní a konzistentní přístupová 
kritéria, stejně jako pokračující politickou, 
finanční (IPA III) a technickou podporu 
během celého procesu, a zlepšit měření 
pokroku v praxi; zdůrazňuje, že by se 
kandidátské a potenciální kandidátské 
země měly připojit k příslušným 
prohlášením místopředsedy, vysokého 
představitele jménem EU a rozhodnutím 
Rady v souvislosti se SZBP;

spravedlivé podmíněnosti v souladu s 
uplatňováním kodaňských kritérií; 
připomíná, že přijetí reforem musí být na 
místě hmatatelné, a zdůrazňuje, že je třeba 
poskytnout jasné, transparentní a 
konzistentní přístupová kritéria, stejně jako 
pokračující politickou, finanční (IPA III) a 
technickou podporu během celého procesu, 
a zlepšit měření pokroku v praxi; 
zdůrazňuje, že by se kandidátské a 
potenciální kandidátské země měly připojit 
k příslušným prohlášením místopředsedy, 
vysokého představitele jménem EU a 
rozhodnutím Rady v souvislosti se SZBP;
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13.1.2021 A9-0266/3

Pozměňovací návrh 3
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. v tomto ohledu vyzývá k cílené a 
mnohostranné spolupráci s tímto regionem, 
která bude podporována společným 
příběhem pro EU, který bude propagovat 
strategie, jež přispívají ke společnému 
řešení společných výzev, jako je propagace 
míru, bezpečnosti a prosperity, a zároveň 
zajistí společný přístup ke vznikajícím 
hrozbám souvisejícím se změnou klimatu; 
poukazuje na význam Latinské Ameriky 
pro EU a vyzývá k tomu, aby tato oblast 
byla nadále považována za jeden z 
hlavních geostrategických zájmů SZBP, 
což prokáže tím, že se bude podílet na 
prosazování demokracie a lidských práv v 
této oblasti a bude napomáhat jejímu 
hospodářskému rozvoji; zdůrazňuje, že 
dodržování zásad právního státu a stabilní 
politický a právní rámec, včetně boje proti 
korupci a beztrestnosti, jakož i pokrok 
směrem k demokracii, dodržování lidských 
práv a podpora základních svobod jsou 
základem pro hlubší integraci a spolupráci 
se zeměmi regionu Latinské Ameriky a 
Karibiku; zdůrazňuje, že je důležité 
pokročit v revizi globálních dohod s Chile 
a Mexikem a dokončit ji, jakož i dohodu o 
přidružení mezi EU a Mercosurem, a 
poukazuje na to, že jde o klíčové spojence 
a partnery EU; je mimořádně znepokojen 
nedodržováním demokracie a zásad 
právního státu a útoky proti demokraticky 

47. v tomto ohledu vyzývá k cílené a 
mnohostranné spolupráci s tímto regionem, 
která bude podporována společným 
příběhem pro EU, který bude propagovat 
strategie, jež přispívají ke společnému 
řešení společných výzev, jako je propagace 
míru, bezpečnosti a prosperity, a zároveň 
zajistí společný přístup ke vznikajícím 
hrozbám souvisejícím se změnou klimatu; 
poukazuje na význam Latinské Ameriky 
pro EU a vyzývá k tomu, aby tato oblast 
byla nadále považována za jeden z 
hlavních geostrategických zájmů SZBP, 
což prokáže tím, že se bude podílet na 
prosazování demokracie a lidských práv v 
této oblasti a bude napomáhat jejímu 
hospodářskému rozvoji; zdůrazňuje, že 
dodržování zásad právního státu a stabilní 
politický a právní rámec, včetně boje proti 
korupci a beztrestnosti, jakož i pokrok 
směrem k demokracii, dodržování lidských 
práv a podpora základních svobod jsou 
základem pro hlubší integraci a spolupráci 
se zeměmi regionu Latinské Ameriky a 
Karibiku; je mimořádně znepokojen 
nedodržováním demokracie a zásad 
právního státu a útoky proti demokraticky 
zvoleným představitelům opozice, 
novinářům, studentům a obráncům 
lidských práv, zejména těm, kteří pracují 
na tématech ochrany životního prostředí, a 
jejich právním zástupcům; 
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zvoleným představitelům opozice, 
novinářům, studentům a obráncům 
lidských práv, zejména těm, kteří pracují 
na tématech ochrany životního prostředí, a 
jejich právním zástupcům; 
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13.1.2021 A9-0266/4

Pozměňovací návrh 4
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje svou podporu 
postupnému formování a prosazování 
společné obranné politiky zaměřené na 
posilování SBOP a jejích cílů a úkolů, jak 
stanovují Smlouvy, s cílem vytvořit 
plnohodnotnou obrannou unii, která by 
uznávala specifickou ústavní situaci 
neutrálních zemí, byla by založena na 
jasných strategických cílech a zaměřovala 
by se na lidskou bezpečnost a udržitelný 
mír; vítá v této souvislosti iniciativu, jejímž 
cílem je přijmout v roce 2022 strategické 
směřování (Strategic Compass); zdůrazňuje 
potřebu dále posilovat vztahy mezi EU a 
NATO, přičemž poukazuje na jejich 
kompatibilitu a vzájemný strategický 
význam; vyzývá evropské země, aby 
investovaly více do své obranné 
schopnosti, nalezly novou rovnováhu, 
pokud jde o úkoly v rámci NATO, a staly 
se rovnocennějším partnerem Spojených 
států; je si vědom toho, že mise a operace 
SBOP přispívají k mezinárodnímu míru, 
bezpečnosti a stabilitě; vítá pokrok, kterého 
bylo dosaženo při vytváření evropského 
mírového nástroje; trvá na tom, že je nutné 
přejít od prohlášení k činům, zejména tím, 
že by EU byla prostřednictvím Evropského 
obranného fondu, který by měl dostatečný 
rozpočet, vybavena skutečně evropskou 
obranně-průmyslovou základnou, a že by 
bylo zajištěno rychlejší a důslednější 

57. zdůrazňuje svou podporu 
postupnému formování a prosazování 
společné obranné politiky zaměřené na 
posilování SBOP a jejích cílů a úkolů, jak 
stanovují Smlouvy, s cílem navázat 
spolehlivou a prohloubenou spolupráci v 
oblasti obrany, která by uznávala 
specifickou ústavní situaci neutrálních 
zemí, byla by založena na jasných 
strategických cílech a zaměřovala by se na 
lidskou bezpečnost a udržitelný mír; vítá v 
této souvislosti iniciativu, jejímž cílem je 
přijmout v roce 2022 strategické směřování 
(Strategic Compass); zdůrazňuje potřebu 
dále posilovat vztahy mezi EU a NATO, 
přičemž poukazuje na jejich kompatibilitu 
a vzájemný strategický význam; vyzývá 
evropské země, aby investovaly více do 
své obranné schopnosti, nalezly novou 
rovnováhu, pokud jde o úkoly v rámci 
NATO, a staly se rovnocennějším 
partnerem Spojených států; je si vědom 
toho, že mise a operace SBOP přispívají 
k mezinárodnímu míru, bezpečnosti a 
stabilitě; vítá pokrok, kterého bylo 
dosaženo při vytváření evropského 
mírového nástroje; trvá na tom, že je nutné 
přejít od prohlášení k činům, zejména tím, 
že by EU byla prostřednictvím 
nejrůznějších projektů evropské 
spolupráce v oblasti obrany, výzkumu, 
vývoje, nákupu a údržby, jejichž součástí 
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uplatňování stálé strukturované spolupráce 
s cílem vybudovat strategickou autonomii 
EU, což by jí umožnilo podporovat 
integrovanější vnitřní trh s obranným 
vybavením; poukazuje na potřebu vést 
inkluzivní mnohostranné konzultace s 
cílem pěstovat společnou strategickou 
kulturu v oblasti bezpečnosti a obrany;

by bylo i ujednání o bezpečnosti dodávek, 
vybavena skutečně evropskou obranně-
průmyslovou základnou že by bylo 
zajištěno rychlejší a důslednější 
uplatňování stálé strukturované spolupráce 
s cílem vybudovat plně funkční a vysoce 
spolehlivou SBOP, a umožnit tak EU 
podporovat integrovanější vnitřní trh s 
obranným vybavením; poukazuje na 
potřebu vést inkluzivní mnohostranné 
konzultace s cílem pěstovat společnou 
strategickou kulturu v oblasti bezpečnosti a 
obrany;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Pozměňovací návrh 5
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0266/2020
David McAllister
Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. upozorňuje na střednědobé až 
dlouhodobé hrozby, kterými se bude muset 
SZBP v budoucnu zabývat, včetně 
bezpečnostních rizik, která představují 
autoritářské režimy, nestátní subjekty, 
změna klimatu, kybernetické hrozby, 
chemické, biologické, radiologické a 
jaderné hrozby, hybridní hrozby, mj. širší 
používání umělé inteligence, 
dezinformační kampaně, závody 
ve vesmíru a jejich militarizace, nově 
vznikající technologie, terorismus a 
nekontrolované migrační toky, a které 
existují vedle již vzniklých geopolitických 
výzev; poukazuje na to, že je nutné, aby 
EU dosáhla pokroku při definování 
a uznání hybridních hrozeb; vyzývá EU, 
aby zajistila větší informovanost o těchto 
hrozbách a vytvořila společnou schopnost 
těmto hrozbám odolávat; zdůrazňuje, že 
těmto hrozbám je možné čelit pouze na 
základě koordinované činnosti a včasných 
přiměřených investic do evropského 
výzkumu a inovací; vítá, že v rámci 
Parlamentu byl vytvořen zvláštní výbor pro 
umělou inteligenci v digitálním věku 
jakožto fórum, které se má zabývat 
strategickými otázkami spojenými 
s umělou inteligencí; považuje za důležité 
zajistit lepší provázanost vnitřních a 
vnějších aspektů politiky EU s cílem 
zajistit, aby směřovala k dosažení cílů 

63. upozorňuje na střednědobé až 
dlouhodobé hrozby, kterými se bude muset 
SZBP v budoucnu zabývat, včetně 
bezpečnostních rizik, která představují 
autoritářské režimy, nestátní subjekty, 
změna klimatu, kybernetické hrozby, 
chemické, biologické, radiologické a 
jaderné hrozby, hybridní hrozby, mj. širší 
používání umělé inteligence, 
dezinformační kampaně, závody 
ve vesmíru a jejich militarizace, nově 
vznikající technologie, populismus a 
terorismus, a které existují vedle již 
vzniklých geopolitických výzev; poukazuje 
na to, že je nutné, aby EU dosáhla pokroku 
při definování a uznání hybridních hrozeb; 
vyzývá EU, aby zajistila větší 
informovanost o těchto hrozbách 
a vytvořila společnou schopnost těmto 
hrozbám odolávat; zdůrazňuje, že těmto 
hrozbám je možné čelit pouze na základě 
koordinované činnosti a včasných 
přiměřených investic do evropského 
výzkumu a inovací; vítá, že v rámci 
Parlamentu byl vytvořen zvláštní výbor pro 
umělou inteligenci v digitálním věku 
jakožto fórum, které se má zabývat 
strategickými otázkami spojenými 
s umělou inteligencí; považuje za důležité 
zajistit lepší provázanost vnitřních a 
vnějších aspektů politiky EU s cílem 
zajistit, aby směřovala k dosažení cílů 
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SZBP, včetně energetické politiky EU; SZBP, včetně energetické politiky EU;

Or. en


