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13. 1. 2021 A9-0266/22

Pozmeňujúci návrh 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. presadzuje a obhajuje úlohu EÚ 
ako spoľahlivého partnera na celom 
svete, preferovaného „žiadaného 
partnera“ pre tretie strany, zásadového, 
ale nie dogmatického, čestného 
sprostredkovateľa, referenčného činiteľa 
pri riešení konfliktov a mediácii, ktorý 
podporuje diplomaciu a dialóg ako 
uprednostňovaný spôsob, ako zohrať 
konštruktívnu úlohu v globálnych 
konfliktoch, ako hlavného podporovateľa 
trvalo udržateľného rozvoja a hlavného 
prispievateľa k multilaterálnemu rámcu, 
ale tiež ako globálneho aktéra, ktorý je 
v prípade potreby pripravený konať 
autonómne a rozhodne v záujme obrany 
hodnôt a záujmov EÚ, ktorý preberá 
zodpovednosť zaistením vlastnej 
bezpečnosti a podporou medzinárodného 
mieru a stability na základe zásad 
a hodnôt Charty OSN a ako to je 
zakotvené v medzinárodnom práve, pri 
dodržiavaní medzinárodného poriadku 
založeného na pravidlách; zastáva názor, 
že tvorivosť, aktívnejší prístup a väčšia 
jednota a solidarita medzi členskými 
štátmi, ako aj odhodlanie a zdroje 
z členských štátov sú potrebné na zvýšenie 
globálneho vplyvu EÚ a na podporu jej 
pozitívneho modelu moci a jej 
zodpovednej úlohy v globálnom riadení 
a s cieľom umožniť jej prevziať 

2. pripomína, že do pôsobnosti EÚ 
nepatrí úloha zabezpečiť medzinárodný 
mier a stabilitu, ale že ide skôr o mandát, 
ktorý krajiny dali OSN v súlade s Chartou 
OSN; zastáva názor, že neexistuje právny 
základ na zvýšenie vplyvu EÚ na svetovej 
scéne ani na podporu jej „pozitívneho“ 
mocenského modelu; 
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strategickú zodpovednosť 
v bezprostrednom susedstve;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/23

Pozmeňujúci návrh 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že narastajúca 
nestabilita sveta, čoraz viac konfrontačné 
prostredie, narúšanie multilateralizmu 
a nárast autoritárstva, ako aj 
mnohostranné globálne výzvy, najmä 
rastúca atmosféra konfliktov, ktorá sa 
premieta do pokračovania a niekedy 
obnovenia ozbrojených konfliktov aj na 
východných a južných hraniciach 
európskeho kontinentu, terorizmus, zmena 
klímy a rastúce ohrozenie prírodných 
zdrojov, nekontrolované migračné toky, 
riziká súvisiace so zdravím, hybridné 
hrozby, ako sú dezinformačné kampane, 
aktívne opatrenia a kybernetické útoky, by 
okrem iného mali viesť EÚ k rozvoju jej 
strategickej autonómie a zároveň 
posilňovaniu spolupráce s jej spojencami; 
zdôrazňuje, že je v tejto súvislosti dôležité, 
aby Únia podľa potreby nadviazala 
strategickejšiu spoluprácu s tretími 
krajinami založenú na dôvere 
a vzájomnom prospechu a aby vytvorila 
spojenectvá s rovnako zmýšľajúcimi 
demokraciami vrátane krajín južnej 
pologule, ako aj ad hoc koalície 
s ostatnými rovnako zmýšľajúcimi 
partnermi; 

3. zdôrazňuje, že rastúca nestabilita vo 
svete a nárast bezprecedentných 
globálnych výziev vrátane ozbrojených 
konfliktov vyvolávaných krajinami, ako je 
Turecko, terorizmus, nekontrolované 
migračné toky, zdravotné riziká a 
kybernetické útoky, by nemali viesť k 
tomu, aby si EÚ budovala strategickú 
autonómiu, ale k tomu, aby jej členské 
štáty nadväzovali strategickejšie 
spojenectvá s podobne zmýšľajúcimi 
demokraciami a v prípade potreby 
vytvárali ad hoc koalície s inými 
partnermi; 

Or. en



AM\1222230SK.docx PE662.814v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

13.1.2021 A9-0266/24

Pozmeňujúci návrh 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad 
bezprecedentným rozsahom štátne 
a neštátne podporovaných 
dezinformačných a propagandistických 
kampaní, ktoré majú zničujúce účinky na 
spoločnosti, a to aj v európskom 
susedstve, najmä na západnom Balkáne; 
odsudzuje manipuláciu s informáciami 
a ich zneužívanie na vojenské účely, a to 
aj zo strany štátnych, subštátnych 
a neštátnych subjektov so zlými úmyslami 
a platforiem a organizácií, ktoré 
používajú autoritatívne tretie krajiny na 
priame a nepriame financovanie 
a ovplyvňovanie európskych politických 
strán a aktérov; víta potrebnú reakciu 
inštitúcií EÚ na túto novú výzvu, 
napríklad zriadenie nového osobitného 
výboru Parlamentu zameraného na 
zahraničné zasahovanie do 
demokratických procesov v EÚ vrátane 
dezinformácií a prijatie rozhodnutia Rady 
o reštriktívnych opatreniach proti 
kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu 
alebo jej členské štáty5; zdôrazňuje 
potrebu reakcie, ktorou sa neobmedzujú 
základné práva a slobody; poukazuje na 
význam efektívnej strategickej 
komunikácie EÚ a oceňuje posilnenie 
Stratcomu v rámci Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ) a jeho úsilie 

5. je znepokojený prístupom, ktorý sa 
prijal na boj proti údajnému 
zahraničnému zasahovaniu a 
dezinformáciám; domnieva sa, že by sa 
mala rešpektovať sloboda prejavu, a 
upozorňuje, že EÚ by sa mala vyvarovať 
toho, aby sa vo svojom boji proti údajným 
dezinformáciám nestala strojom opačnej 
propagandy ani samozvaným 
ministerstvom pravdy;
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o identifikáciu a potlačenie 
dezinformačných kampaní; zdôrazňuje, že 
je potrebné, aby EÚ ďalej posilňovala 
svoje kapacity na aktívny boj proti 
falošným správam a dezinformáciám ako 
hrozbe pre demokraciu a zlepšovala svoju 
bezpečnostnú kultúru s cieľom lepšie 
chrániť svoje informačné a komunikačné 
siete; vyzýva EÚ, aby sa stala 
priekopníkom v presadzovaní 
kolektívneho rámca sebaobrany 
a spolupráce proti hybridným hrozbám 
a škodlivému vplyvu autoritárskych 
režimov, najmä v oblasti demokratického 
riadenia a súkromných podnikov na 
celom svete; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné, aby EÚ posilnila svoje 
spojenectvá s ostatnými globálnymi 
demokratickými aktérmi s cieľom čeliť 
takýmto hrozbám globálne, a to aj 
prostredníctvom reformovaných 
a odolnejších multilaterálnych inštitúcií;
___________________
5 Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/797 zo 
17. mája 2019 o reštriktívnych 
opatreniach proti kybernetickým útokom 
ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty. 
Ú. v. EÚ L 129I, 17.5.2019, s. 13.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/25

Pozmeňujúci návrh 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyslovuje poľutovanie nad 
nedostatočným pokrokom v zlepšovaní 
rozhodovacieho procesu o otázkach 
SZBP, čo má vplyv na efektívnosť, 
rýchlosť a dôveryhodnosť činnosti 
a rozhodovania EÚ na medzinárodnej 
scéne; vyzýva členské štáty, aby urýchlene 
otvorili diskusiu o možnosti prechodu od 
jednomyseľnosti k hlasovaniu 
kvalifikovanou väčšinou aspoň vo 
vybraných oblastiach SZBP, ako sú 
rozhodnutia v otázkach ľudských práv 
a sankcií, ako konkrétny prostriedok na 
posilnenie vplyvu EÚ na globálnej scéne;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa vyslovili proti akémukoľvek prechodu 
od jednomyseľného hlasovania k 
hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou vo 
všetkých oblastiach SZBP, pretože by to 
nenapraviteľne a nezvratne narušilo 
zvrchovanosť členských štátov;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/26

Pozmeňujúci návrh 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. podporuje diskusiu na úrovni celej 
EÚ s cieľom zvážiť nové formáty 
spolupráce, ako je napríklad Európska 
bezpečnostná rada, pretože je najvyšší čas 
formálne ustanoviť účinné formáty 
a inštitúcie na zlepšenie súdržnosti 
a vplyvu zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky EÚ; domnieva sa, že o tejto 
myšlienke by sa malo diskutovať v rámci 
Konferencie o budúcnosti Európy, 
a takisto opakuje svoju výzvu na zriadenie 
Rady ministrov obrany; 

vypúšťa sa

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/27

Pozmeňujúci návrh 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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 EÚ 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 súčasné zloženie a 
fungovanie Bezpečnostnej rady, najmä jej 
stálych členov, sú najlepšou zárukou 
stability a rovnováhy v rámci tejto 
medzinárodnej organizácie; nesúhlasí s 
pridelením kresla Bezpečnostnej rady 
Európskej únii;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/28

Pozmeňujúci návrh 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. zastáva názor, že EÚ musí urgentne 
vymedziť lepšiu geopolitickú a celkovú 
stratégiu pre svoje krátkodobé, 
strednodobé a dlhodobé vzťahy 
s Tureckom, najmä vzhľadom na 
pokračujúci úpadok demokracie a rastúcu 
asertivitu zahraničnej politiky Turecka, 
ktoré prispievajú k eskalácii napätia a majú 
destabilizačný vplyv, ktorý ohrozuje 
regionálny mier a stabilitu vo východnom 
Stredozemí, na Strednom východe 
a v Zakaukazsku, a jeho úlohu 
v konfliktoch v Sýrii, Iraku, Líbyi 
a Náhornom Karabachu;

32. zastáva názor, že je nevyhnutné, 
aby EÚ urýchlene a natrvalo skončila 
všetky prístupové rokovania s Tureckom a 
mala by bezodkladne zastaviť akékoľvek 
financovanie pre Turecko, keďže nie je 
európskou krajinou a opakovane porušuje 
európske zásady a hodnoty, najmä 
vzhľadom na pokračujúci úpadok 
demokracie a rastúcu asertivitu zahraničnej 
politiky Turecka, ktoré prispievajú 
k eskalácii napätia a majú destabilizačný 
vplyv, ktorý ohrozuje regionálny mier 
a stabilitu vo východnom Stredozemí, na 
Strednom východe a v Zakaukazsku, a jeho 
úlohu v konfliktoch v Sýrii, Iraku, Líbyi 
a Náhornom Karabachu;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/29

Pozmeňujúci návrh 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 64

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

64. zdôrazňuje, že v rámci SZBP je 
potrebné vytvoriť súdržný rozmer týkajúci 
sa klímy, keďže zmena klímy čoraz viac 
zohráva úlohu hospodárskeho, sociálneho 
a politického destabilizátora 
a multiplikátora rizika;

vypúšťa sa

Or. en


