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13.1.2021 A9-0266/1

Pozmeňujúci návrh 1
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že Únia sa zaviazala 
posilniť úlohu OSN na medzinárodnej 
scéne, a v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu reformy systému OSN s cieľom 
posilniť súdržnosť činností všetkých 
svojich agentúr, organizácií a programov 
na zabezpečenie primeraného súladu 
s cieľmi Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj; opätovne vyzýva členské štáty, aby 
podporili reformy zloženia a fungovania 
Bezpečnostnej rady s cieľom zvýšiť jej 
efektívnosť a účinnosť, ktorá je 
nevyhnutná na zabezpečenie svetového 
mieru, s programom presahujúcim 
vojenskú bezpečnosť a zahŕňajúcim tok 
utečencov a vysídlených osôb, potravinovú 
bezpečnosť, zmenu klímy alebo boj proti 
pandémiám;

17. zdôrazňuje, že Únia sa zaviazala 
posilniť úlohu OSN na medzinárodnej 
scéne, a v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu reformy systému OSN s cieľom 
posilniť súdržnosť činností všetkých 
svojich agentúr, organizácií a programov 
na zabezpečenie primeraného súladu 
s cieľmi Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj; opätovne vyzýva členské štáty, aby 
podporili reformy zloženia a fungovania 
Bezpečnostnej rady s cieľom zvýšiť jej 
efektívnosť a účinnosť, ktorá je 
nevyhnutná na zabezpečenie svetového 
mieru, s programom presahujúcim 
vojenskú bezpečnosť a zahŕňajúcim tok 
utečencov a vysídlených osôb, potravinovú 
bezpečnosť, zmenu klímy alebo boj proti 
pandémiám; víta skutočnosť, že 22. 
januára 2021 nadobudne platnosť 
Zmluva OSN o zákaze jadrových zbraní, a 
vyzýva členské štáty, aby nasledovali 
príklad Rakúska, Malty a Írska a 83 
ďalších štátov a podpísali ju;
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13.1.2021 A9-0266/2

Pozmeňujúci návrh 2
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína svoj záväzok 
k rozšíreniu ako kľúčovej transformačnej 
politike EÚ a víta revidovanú metodiku 
Komisie a jej väčší dôraz na politickú 
povahu procesu rozširovania; podporuje 
európsku perspektívu západného Balkánu 
a víta opätovné potvrdenie jednoznačnej 
podpory tejto perspektívy zo strany 
členských štátov EÚ, ako sa uvádza 
vo vyhlásení zo Záhrebu zo 6. mája 2020, 
ako aj rozhodnutie začať prístupové 
rozhovory s Albánskom a Severným 
Macedónskom; vyzýva Radu a Komisiu, 
aby s týmito dvoma krajinami bezodkladne 
začali medzivládne konferencie, a aby vo 
všeobecnosti urýchlili prístupový proces, 
pretože krajiny západného Balkánu sú 
geograficky, historicky a kultúrne súčasťou 
Európy; zdôrazňuje, že integrácia týchto 
krajín do EÚ má kľúčový význam pre 
stabilitu a bezpečnosť kontinentu ako 
celku, ako aj pre vplyv EÚ v regióne 
i mimo neho; zdôrazňuje, že prístupový 
proces by mal priniesť udržateľnú 
demokratickú, hospodársku a ekologickú 
transformáciu a sociálnu konvergenciu 
a zabezpečiť dobré susedské vzťahy 
a regionálnu spoluprácu; pripomína, že 
proces rozširovania je založený na 
zásluhách a má korene v prísnej 
a spravodlivej podmienenosti v súlade 
s kodanskými kritériami; opakuje, že 

20. pripomína svoj záväzok 
k rozšíreniu ako kľúčovej transformačnej 
politike EÚ a víta revidovanú metodiku 
Komisie a jej väčší dôraz na politickú 
povahu procesu rozširovania; podporuje 
európsku perspektívu západného Balkánu 
a víta opätovné potvrdenie jednoznačnej 
podpory tejto perspektívy zo strany 
členských štátov EÚ, ako sa uvádza 
vo vyhlásení zo Záhrebu zo 6. mája 2020, 
ako aj rozhodnutie začať prístupové 
rozhovory s Albánskom a Severným 
Macedónskom; vyzýva Radu a Komisiu, 
aby s týmito dvoma krajinami bezodkladne 
začali medzivládne konferencie, a aby vo 
všeobecnosti urýchlili prístupový proces, 
pretože krajiny západného Balkánu sú 
geograficky, historicky a kultúrne súčasťou 
Európy; naliehavo žiada najmä 
Bulharsko, aby sa prestalo stavať proti 
začatiu medzivládnej konferencie so 
Severným Macedónskom; zdôrazňuje, že 
integrácia týchto krajín do EÚ má kľúčový 
význam pre stabilitu a bezpečnosť 
kontinentu ako celku, ako aj pre vplyv EÚ 
v regióne i mimo neho; zdôrazňuje, že 
prístupový proces by mal priniesť 
udržateľnú demokratickú, hospodársku 
a ekologickú transformáciu a sociálnu 
konvergenciu a zabezpečiť dobré susedské 
vzťahy a regionálnu spoluprácu; 
pripomína, že proces rozširovania je 
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prijatie reforiem musí byť citeľné v praxi 
a zdôrazňuje potrebu poskytovať jasné, 
transparentné a konzistentné prístupové 
kritériá, ako aj nepretržitú politickú, 
finančnú (IPA III) a technickú podporu 
počas celého procesu s jasným meraním 
pokroku; zdôrazňuje, že kandidátske 
a potenciálne kandidátske krajiny by sa 
mali zosúladiť s príslušnými vyhláseniami 
SZBP zo strany VP/PK v mene EÚ 
a s rozhodnutiami Rady;

založený na zásluhách a má korene 
v prísnej a spravodlivej podmienenosti 
v súlade s kodanskými kritériami; opakuje, 
že prijatie reforiem musí byť citeľné 
v praxi a zdôrazňuje potrebu poskytovať 
jasné, transparentné a konzistentné 
prístupové kritériá, ako aj nepretržitú 
politickú, finančnú (IPA III) a technickú 
podporu počas celého procesu s jasným 
meraním pokroku; zdôrazňuje, že 
kandidátske a potenciálne kandidátske 
krajiny by sa mali zosúladiť s príslušnými 
vyhláseniami SZBP zo strany VP/PK 
v mene EÚ a s rozhodnutiami Rady;
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13.1.2021 A9-0266/3

Pozmeňujúci návrh 3
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. v tejto súvislosti žiada cielenú, 
mnohostrannú angažovanosť v regióne 
podporenú spoločným prístupom EÚ, ktorý 
podporí stratégie, ktoré pomáhajú pri 
spoločnom riešení spoločných výziev, ako 
je podpora mieru, bezpečnosti a prosperity, 
a zároveň zabezpečia spoločný postup 
tvárou v tvár hrozbám, ktoré prináša zmena 
klímy; zdôrazňuje význam, ktorý má pre 
Európsku úniu Latinská Amerika, a žiada, 
aby sa tento región naďalej považoval za 
región s vysokým geostrategickým 
záujmom pre SZBP, a aby sa EÚ podieľala 
na podpore demokracie a ľudských práv 
v regióne a podporovala jeho hospodársky 
rozvoj; zdôrazňuje, že rešpektovanie 
právneho štátu a stabilný politický 
a právny rámec vrátane boja proti korupcii 
a beztrestnosti, ako aj pokrok v oblasti 
demokracie a dodržiavania ľudských práv 
a presadzovania základných slobôd sú 
základnými kameňmi hlbšej integrácie 
a spolupráce s krajinami LAK; zdôrazňuje 
význam podpory a dokončenia obnovenia 
globálnych dohôd s Čile a Mexikom, ako 
aj dohody o pridružení medzi EÚ a úniou 
Mercosur, a zdôrazňuje, že ide 
o kľúčových spojencov a partnerov EÚ; 
vyjadruje vážne znepokojenie nad 
nedostatočným dodržiavaním demokracie 
a právneho štátu a nad útokmi na 
demokraticky zvolených vedúcich 

47. v tejto súvislosti žiada cielenú, 
mnohostrannú angažovanosť v regióne 
podporenú spoločným prístupom EÚ, ktorý 
podporí stratégie, ktoré pomáhajú pri 
spoločnom riešení spoločných výziev, ako 
je podpora mieru, bezpečnosti a prosperity, 
a zároveň zabezpečia spoločný postup 
tvárou v tvár hrozbám, ktoré prináša zmena 
klímy; zdôrazňuje význam, ktorý má pre 
Európsku úniu Latinská Amerika, a žiada, 
aby sa tento región naďalej považoval za 
región s vysokým geostrategickým 
záujmom pre SZBP, a aby sa EÚ podieľala 
na podpore demokracie a ľudských práv 
v regióne a podporovala jeho hospodársky 
rozvoj; zdôrazňuje, že rešpektovanie 
právneho štátu a stabilný politický 
a právny rámec vrátane boja proti korupcii 
a beztrestnosti, ako aj pokrok v oblasti 
demokracie a dodržiavania ľudských práv 
a presadzovania základných slobôd sú 
základnými kameňmi hlbšej integrácie 
a spolupráce s krajinami LAK; vyjadruje 
vážne znepokojenie nad nedostatočným 
dodržiavaním demokracie a právneho štátu 
a nad útokmi na demokraticky zvolených 
vedúcich predstaviteľov opozície, 
novinárov, študentov a obhajcov ľudských 
práv, najmä tých, ktorí pracujú na 
environmentálnych otázkach, a ich 
právnikov; 
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predstaviteľov opozície, novinárov, 
študentov a obhajcov ľudských práv, najmä 
tých, ktorí pracujú na environmentálnych 
otázkach, a ich právnikov; 
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13.1.2021 A9-0266/4

Pozmeňujúci návrh 4
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 57

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

57. zdôrazňuje svoju podporu 
postupnému vymedzovaniu a napredovaniu 
spoločnej obrannej politiky zameranej na 
posilnenie SBOP a jej cieľov a úloh 
stanovených v zmluvách smerom 
k plnohodnotnej obrannej únii, ktorá 
uznáva špecifickú ústavnú situáciu 
neutrálnych krajín, založenej na jasných 
strategických cieľoch a orientovanej na 
bezpečnosť ľudí a udržateľný mier; v tejto 
súvislosti víta iniciatívu s cieľom prijať 
v roku 2022 strategické smerovanie 
(Strategic Compass); zdôrazňuje potrebu 
ďalej posilňovať vzťahy medzi EÚ 
a NATO, pričom zdôrazňuje ich vzájomnú 
kompatibilitu a strategický význam; 
vyzýva európske krajiny, aby viac 
investovali do svojich obranných 
spôsobilostí, vyvážili povinnosti v rámci 
NATO a stali sa rovnocennejšími 
partnermi Spojených štátov; uznáva 
príspevok misií a operácií SBOP k mieru, 
bezpečnosti a medzinárodnej stabilite; 
oceňuje pokrok smerom k vytvoreniu 
Európskeho mierového nástroja; trvá na 
tom, že je potrebné ísť nad rámec vyhlásení 
a prijať opatrenia najmä tým, že sa EÚ 
poskytne skutočná európska obranná 
priemyselná základňa prostredníctvom 
Európskeho obranného fondu s potrebným 
rozpočtom a zabezpečiť rýchlejšiu 
a súdržnejšiu realizáciu stálej 

57. zdôrazňuje svoju podporu 
postupnému vymedzovaniu a napredovaniu 
spoločnej obrannej politiky zameranej na 
posilnenie SBOP a jej cieľov a úloh 
stanovených v zmluvách smerom 
k nadviazaniu spoľahlivej prehĺbenej 
spolupráce v oblasti obrany, ktorá bude 
uznávať špecifickú ústavnú situáciu 
neutrálnych krajín a bude založená na 
jasných strategických cieľoch 
a orientovaná na bezpečnosť ľudí 
a udržateľný mier; v tejto súvislosti víta 
iniciatívu s cieľom prijať v roku 2022 
strategické smerovanie (Strategic 
Compass); zdôrazňuje potrebu ďalej 
posilňovať vzťahy medzi EÚ a NATO, 
pričom zdôrazňuje ich vzájomnú 
kompatibilitu a strategický význam; 
vyzýva európske krajiny, aby viac 
investovali do svojich obranných 
spôsobilostí, vyvážili povinnosti v rámci 
NATO a stali sa rovnocennejšími 
partnermi Spojených štátov; uznáva 
príspevok misií a operácií SBOP k mieru, 
bezpečnosti a medzinárodnej stabilite; 
oceňuje pokrok smerom k vytvoreniu 
Európskeho mierového nástroja; trvá na 
tom, že je potrebné ísť nad rámec vyhlásení 
a prijať opatrenia najmä tým, že sa EÚ 
poskytne skutočná európska obranná 
priemyselná základňa prostredníctvom 
viacerých európskych projektov 
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štruktúrovanej spolupráce s úsilím 
o strategickú autonómii EÚ, čo umožní 
EÚ podporovať integrovanejší vnútorný trh 
s obranným vybavením; zdôrazňuje 
význam vedenia inkluzívnych konzultácií 
s rôznymi zainteresovanými stranami 
s cieľom podporiť spoločnú strategickú 
kultúru v oblasti bezpečnosti a obrany;

spolupráce v oblasti obranného výskumu, 
vývoja, obstarávania a údržby, ktoré budú 
zahŕňať opatrenia zamerané na 
bezpečnosť dodávok, a zabezpečiť 
rýchlejšiu a súdržnejšiu realizáciu stálej 
štruktúrovanej spolupráce s cieľom 
dosiahnuť plne funkčnú a vysoko 
spoľahlivú SBOP, čo umožní EÚ 
podporovať integrovanejší vnútorný trh 
s obranným vybavením; zdôrazňuje 
význam vedenia inkluzívnych konzultácií 
s rôznymi zainteresovanými stranami 
s cieľom podporiť spoločnú strategickú 
kultúru v oblasti bezpečnosti a obrany;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Pozmeňujúci návrh 5
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0266/2020
David McAllister
Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2020
(2020/2206(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 63

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

63. upriamuje pozornosť na 
strednodobé až dlhodobé hrozby, ktoré 
bude musieť SZBP v budúcnosti riešiť, 
vrátane bezpečnostných rizík, ktoré 
predstavujú autoritárske režimy, neštátne 
subjekty, zmena klímy, kybernetické 
hrozby, CBRN útoky, hybridné hrozby 
vrátane širšieho využitia umelej 
inteligencie, dezinformačné kampane, 
vesmírne preteky a ich militarizácia 
a vznikajúce technológie, terorizmus 
a nekontrolované migračné toky spolu 
s existujúcimi geopolitickými výzvami; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
dosiahla pokrok pri vymedzovaní 
a uznávaní hybridných hrozieb; vyzýva 
EÚ, aby zlepšila informovanosť o týchto 
hrozbách a vytvorila spoločnú schopnosť 
odolnosti; zdôrazňuje, že takýmto hrozbám 
možno čeliť len koordinovanými 
opatreniami a včasnými a primeranými 
investíciami do európskeho výskumu 
a inovácií; víta skutočnosť, že Európsky 
parlament zriadil Osobitný výbor pre 
umelú inteligenciu v digitálnom veku ako 
fórum na riešenie strategických otázok 
súvisiacich s umelou inteligenciou; 
považuje za dôležité zabezpečiť lepšie 
prepojenie medzi vnútornými a vonkajšími 
aspektmi politík EÚ s cieľom zabezpečiť, 
aby politiky EÚ smerovali k dosahovaniu 
cieľov SZBP vrátane energetickej politiky 

63. upriamuje pozornosť na 
strednodobé až dlhodobé hrozby, ktoré 
bude musieť SZBP v budúcnosti riešiť, 
vrátane bezpečnostných rizík, ktoré 
predstavujú autoritárske režimy, neštátne 
subjekty, zmena klímy, kybernetické 
hrozby, CBRN útoky, hybridné hrozby 
vrátane širšieho využitia umelej 
inteligencie, dezinformačné kampane, 
vesmírne preteky a ich militarizácia 
a vznikajúce technológie, populizmus a 
terorizmus spolu s existujúcimi 
geopolitickými výzvami; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby EÚ dosiahla pokrok pri 
vymedzovaní a uznávaní hybridných 
hrozieb; vyzýva EÚ, aby zlepšila 
informovanosť o týchto hrozbách 
a vytvorila spoločnú schopnosť odolnosti; 
zdôrazňuje, že takýmto hrozbám možno 
čeliť len koordinovanými opatreniami 
a včasnými a primeranými investíciami do 
európskeho výskumu a inovácií; víta 
skutočnosť, že Európsky parlament zriadil 
Osobitný výbor pre umelú inteligenciu 
v digitálnom veku ako fórum na riešenie 
strategických otázok súvisiacich s umelou 
inteligenciou; považuje za dôležité 
zabezpečiť lepšie prepojenie medzi 
vnútornými a vonkajšími aspektmi politík 
EÚ s cieľom zabezpečiť, aby politiky EÚ 
smerovali k dosahovaniu cieľov SZBP 
vrátane energetickej politiky EÚ;



AM\1222137SK.docx PE662.814v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EÚ;

Or. en


