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Pozměňovací návrh 1
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že stálá strukturovaná 
spolupráce významnou měrou přispívá ke 
konvergenci opatření členských států v 
oblasti společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky a představuje 
významný krok k dosažení cíle společné 
obrany v rámci Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zájem členských států o stálou 
strukturovanou spolupráci (PESCO) v 
návaznosti na její zřízení rozhodnutím 
Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. 
prosince 2017, jak ukázal značný počet 
projektů zřízených dosud Radou v rámci 
PESCO; vybízí účastnické členské státy, 
aby pokročily v této práci a soustředily se 
na rychlé a účinné provedení těchto 
projektů;

1. 1. všímá si účasti členských států 
na stálé strukturované spolupráci 
(PESCO) v návaznosti na její zřízení 
rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/2315 ze 
dne 11. prosince 2017, jak ukázaly 
projekty zřízené dosud Radou v rámci 
PESCO;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zájem členských států o stálou 
strukturovanou spolupráci (PESCO) v 
návaznosti na její zřízení rozhodnutím 
Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. 
prosince 2017, jak ukázal značný počet 
projektů zřízených dosud Radou v rámci 
PESCO; vybízí účastnické členské státy, 
aby pokročily v této práci a soustředily se 
na rychlé a účinné provedení těchto 
projektů;

1. vítá zájem členských států o stálou 
strukturovanou spolupráci (PESCO) v 
návaznosti na její zřízení rozhodnutím 
Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. 
prosince 2017, jak ukázal značný počet 
projektů zřízených dosud Radou v rámci 
PESCO; vybízí účastnické členské státy, 
aby pokročily v této práci a soustředily se 
na rychlé a účinné provedení těchto 
projektů; připomíná však, že stálá 
strukturovaná spolupráce také zahrnuje 
20 závazků, jimž byla věnována mnohem 
menší pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zájem členských států o stálou 
strukturovanou spolupráci (PESCO) v 
návaznosti na její zřízení rozhodnutím 
Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. 
prosince 2017, jak ukázal značný počet 
projektů zřízených dosud Radou v rámci 
PESCO; vybízí účastnické členské státy, 
aby pokročily v této práci a soustředily se 
na rychlé a účinné provedení těchto 
projektů;

1. vítá zájem členských států o stálou 
strukturovanou spolupráci (PESCO) v 
návaznosti na její zřízení rozhodnutím 
Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. 
prosince 2017, jak ukázal značný počet 
projektů zřízených dosud Radou v rámci 
PESCO; vybízí účastnické členské státy, 
aby pokročily v této práci a soustředily se 
na rychlé a účinné provedení těchto 
projektů, přičemž je třeba zajistit účast 
všech členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. oceňuje inkluzivní charakter 
PESCO vůči všem členských státům, který 
se odráží ve vysokém počtu účastníků na 
jednotlivých projektech; je toho názoru, že 
pro účast na PESCO by měla platit mírná 
kritéria a že tento program by mě být 
přístupný i menším členským státům a 
členským státům s nižšími obrannými 
rozpočty;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zastává názor, že má-li se postupně 
zlepšovat správa a operační schopnosti 
PESCO, bude nutné svěřit všechny mise 
bez výkonných pravomocí a další mise 
PESCO s výkonnými pravomocemi do 
přímé odpovědnosti Vojenského štábu 
Evropské unie (EUMS);

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že PESCO byla 
vytvořena v rámci Lisabonské smlouvy a 
koncipována jako průkopnický projekt 
členských států ochotných spojit své 
zdroje a schopnosti v zájmu dosažení 
ambiciózních společných cílů v oblasti 
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bezpečnosti a obrany; považuje za nutné, 
aby Unie pod dohledem vysokého 
představitele/místopředsedy postupně 
vytvářela společnou strukturu, v jejímž 
rámci budou členské státy revidovat své 
vlastní vnitrostátní politiky obrany, sdílet 
výsledky a shromažďovat zpravodajské 
informace, což je způsob, jak vytvářet 
základy pro skutečnou evropskou obranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
autonomie a ambicí v postupném  
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
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autonomie a ambicí v postupném  
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii;

autonomie v zájmu lepší ochrany zájmů 
členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
autonomie a ambicí v postupném  
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii;

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování svrchovanosti v 
rozhodování a operační autonomie; 
připomíná, že postupné formování 
společné obranné politiky Unie v souladu 
se Smlouvou o Evropské unii povede ke 
společné obraně, pokud tak Evropská 
rada jednomyslně rozhodne; konstatuje, 
že podle Rady takové rozhodnutí dosud 
přijato nebylo, ani se nepřipravuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
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autonomie a ambicí v postupném  
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii;

autonomie a ambicí v postupném 
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii; 
domnívá se, že aby bylo možné v jejím 
rámci zvládat současné hrozby, potřebuje 
PESCO ambiciózní projekty v součinnosti 
s koordinovaným každoročním 
přezkumem v oblasti obrany, 
vnitrostátními prováděcími plány a 
plánem rozvoje schopností;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
autonomie a ambicí v postupném  
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii;

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
autonomie a ambicí v postupném 
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii; 
poukazuje na stabilní tradici vojenské 
neutrality několika členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 

2. vyzývá Radu a členské státy, aby 
nadále posilovaly soudržnost mezi všemi 
nástroji a iniciativami v rámci společné 
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bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
autonomie a ambicí v postupném  
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii;

bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), s 
cílem dosáhnout požadované míry 
efektivity v zajišťování strategické 
autonomie a ambicí v postupném 
formování společné obranné politiky Unie 
v souladu se Smlouvou o Evropské unii; v 
této souvislosti vyzdvihuje důležitost 
zachování přiměřené úrovně financování 
Evropského obranného fondu a vojenské 
mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby pracovala na 
bílé knize o obraně a bezpečnosti EU, a to 
i s cílem lépe sladit specifické cíle projektů 
PESCO s aktualizovanou, soudržnou a 
komplexní strategií EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany; v této souvislosti 
vyzdvihuje význam strategické revize 
PESCO v roce 2020 a podporuje 
vypracování evropského strategického 
směru (Strategic Compass), aby se zlepšila 
schopnost včas a efektivně koordinovat 
obranné kroky členských států v souladu 
se společnými cíli Unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že pandemie COVID-
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19 ukázala, že EU nemá dostatečné 
kompetence, pokud jde o oblast 
zdravotnictví; domnívá se, že i pokud jde o 
obranu, je třeba vytvořit společnou 
obrannou strategii EU, aby bylo možno 
reagovat v případě útoku na hranice a 
území EU, a považuje PESCO za pozitivní 
krok směrem k tomuto cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá v tomto ohledu politické  
směry Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
obranné unii a integrovaného a 
souhrnného přístupu k bezpečnosti EU; 
doufá, že vytvoření nového generálního 
ředitelství Komise pro obranný průmysl a 
vesmír poslouží jako katalyzátor pro 
posílení soudržnosti při vytváření 
obranných kapacit;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá v tomto ohledu politické  
směry Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
obranné unii a integrovaného a 

3. odsuzuje v tomto ohledu politické 
směry Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o utopické sny o 
opravdové evropské obranné unii a o 
integrovaném a souhrnném přístupu k 
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souhrnného přístupu k bezpečnosti EU; 
doufá, že vytvoření nového generálního 
ředitelství Komise pro obranný průmysl a 
vesmír poslouží jako katalyzátor pro 
posílení soudržnosti při vytváření 
obranných kapacit;

bezpečnosti EU; dále odsuzuje vytvoření 
nového generálního ředitelství Komise pro 
obranný průmysl a vesmír, které vyžaduje 
prostředky, jež naléhavě potřebují členské 
státy pro řešení hospodářských a 
sociálních dopadů krize způsobené Covid-
19;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá v tomto ohledu politické  
směry Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
obranné unii a integrovaného a souhrnného 
přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že 
vytvoření nového generálního ředitelství 
Komise pro obranný průmysl a vesmír 
poslouží jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti při vytváření obranných 
kapacit;

3. vítá v tomto ohledu politické směry 
Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k efektivnější společné 
bezpečnostní a obranné politice a 
integrovaného a souhrnného přístupu k 
bezpečnosti EU; konstatuje, že vytvoření 
nového generálního ředitelství Komise pro 
obranný průmysl a vesmír má potenciál 
sloužit jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti při vytváření obranných 
kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá v tomto ohledu politické  
směry Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 

3. vítá v tomto ohledu politické směry 
Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
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obranné unii a integrovaného a souhrnného 
přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že 
vytvoření nového generálního ředitelství 
Komise pro obranný průmysl a vesmír 
poslouží jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti při vytváření obranných 
kapacit;

obranné unii a integrovaného a souhrnného 
přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že 
vytvoření nového generálního ředitelství 
Komise pro obranný průmysl a vesmír 
poslouží jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti při vytváření obranných 
kapacit; je si vědom toho, že rozvoj 
vojenské infrastruktury je nezbytný pro 
průmyslovou autonomii EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá v tomto ohledu politické  
směry Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
obranné unii a integrovaného a souhrnného 
přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že 
vytvoření nového generálního ředitelství 
Komise pro obranný průmysl a vesmír 
poslouží jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti při vytváření obranných 
kapacit;

3. vítá v tomto ohledu politické směry 
Komise týkající se obranné politiky, 
zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
obranné unii a integrovaného a souhrnného 
přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že 
vytvoření nového generálního ředitelství 
Komise pro obranný průmysl a vesmír 
poslouží jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti, spravedlivé spolupráce a 
integrované koordinace při vytváření 
obranných kapacit napříč členskými státy 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá v tomto ohledu politické  
směry Komise týkající se obranné politiky, 

3. vítá v tomto ohledu politické směry 
Komise týkající se obranné politiky, 
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zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
obranné unii a integrovaného a souhrnného 
přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že 
vytvoření nového generálního ředitelství 
Komise pro obranný průmysl a vesmír 
poslouží jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti při vytváření obranných 
kapacit;

zejména pokud jde o potřebu rázných 
kroků směrem k opravdové evropské 
obranné unii a integrovaného a souhrnného 
přístupu k bezpečnosti EU; doufá, že 
vytvoření nového generálního ředitelství 
Komise pro obranný průmysl a vesmír 
poslouží jako katalyzátor pro posílení 
soudržnosti při vytváření obranných 
kapacit a posílí náš průmysl a vnitřní trh v 
této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná svůj postoj ve věci 
konference o budoucnosti Evropy 
vyjádřený ve svém usnesení ze dne 15. 
ledna 2020, totiž že by mezi předem 
stanovenými politickými prioritami měla 
být mimo jiné bezpečnost a úloha EU ve 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 

4. považuje za nezbytné provádět 
projekty PESCO v souladu s národními 
zájmy členských států a mít přitom na 
paměti jejich svrchovanost a fakt, že 
bezpečnostní a obranná politika v 
Evropské unii spadá do pravomoci 
členských států;
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dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority;

4. požaduje navýšení současného 
příspěvku na projekty PESCO, aby bylo 
možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji, sdružování a sdílení 
kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Cristian Ghinea, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority;

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority;

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority a zvýšení 
interoperability;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority;

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a koordinaci 
tohoto rozvoje a aby bylo dosaženo 
soudržnosti mezi EU a NATO, pokud jde o 
priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Victor Negrescu
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority;

4. považuje za nezbytné navýšit 
současný příspěvek na projekty PESCO, 
aby bylo možno splnit ambice EU v oblasti 
bezpečnosti a obrany tím, že se účinně 
zajistí, aby zúčastněné členské státy 
posílily svoji spolupráci na významném a 
ambiciózním rozvoji kapacit a aby bylo 
dosaženo soudržnosti mezi EU a NATO, 
pokud jde o priority a součinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává zásadní úlohu evropských 
ozbrojených sil při řešení náročných 
úkolů, které přinesla pandemie COVID-
19, jak zvládání zdravotní krize, tak 
podporu civilních misí a operací, a to i s 
přihlédnutím k přeshraničnímu rozměru 
těchto úkolů a zajišťování solidarity; 
poukazuje na případný přínos nových 
ambiciózních projektů PESCO k rozvoji 
společných evropských kapacit na tomto 
poli, a to v návaznosti na předchozí 
projekty, zejména na soubor mobilních 
vojenských schopností pro pomoc při 
katastrofách a na evropské zdravotnické 
velení;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Fabio Massimo Castaldo
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá interakci mezi různými 
nástroji obrany EU a podtrhuje, že je 
nutné zajistit soudržnost; zdůrazňuje 
kladný vliv Evropského obranného fondu, 
pokud fond počítá se zvláštním bonusem 
pro projekty PESCO, neboť tak stimuluje 
spolupráci na rozvoji kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet;

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby pokračovaly v účasti na projektech 
PESCO, dokud to podporuje jejich 
národní zájmy, a to bez jakéhokoli 
nátlaku orgánů EU nebo orgánů 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby uvolnily náležitý objem zdrojů na 
projekty PESCO a zároveň zajistily 
skutečné osvojení procesů koordinace a 
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PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet; sdílení PESCO a odhodlání tyto procesy 
rozvíjet;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet;

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet; 
v kontextu jednání o VFR zdůrazňuje, že 
je nutné zajistit patřičné zdroje pro klíčové 
programy, jako je Evropský obranný fond 
a program v oblasti vojenské mobility, 
které by měly mít k dispozici 
přinejmenším takový objem financování, 
jaký Komise navrhla v roce 2018; 
poukazuje na to, že je zapotřebí vyvinout 
systém skutečně vlastních zdrojů Unie, 
který by umožnil sladění strategických 
cílů Unie na poli obrany, zejména její 
vlastní strategické autonomie, s 
financováním programů a operací v 
terénu, zejména s projektem PESCO;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
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osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet;

osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet; 
zdůrazňuje, že PESCO by měla být 
východiskem k tomu, aby bylo možné jít 
nad rámec dvoustranné spolupráce a 
podpořit skutečně evropské iniciativy 
prostřednictvím smysluplné účasti řady 
členských států na společných projektech;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet;

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet, 
zejména s ohledem na to, že pro PESCO 
nebyl zaveden žádný účinný mechanismus 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet;

5. vyzývá účastnické členské státy, 
aby nadále uvolňovaly zdroje na projekty 
PESCO, které přinášejí přidanou 
hodnotu, a zároveň zajistily skutečné 
osvojení procesů koordinace a sdílení 
PESCO a odhodlání tyto procesy rozvíjet;

Or. es
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Pozměňovací návrh 37
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. podtrhuje význam malého počtu 
strategických projektů, zejména 
strategických podpůrných schopností 
(velení a řízení, doprava, zpravodajství); 
vyzývá Radu a sekretariát PESCO, aby 
zvážily rozčlenění projektů PESCO do 
skupin s cílem zaručit maximální 
součinnost mezi jednotlivými projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Radu, aby stanovila přísné 
podmínky pro zapojení třetích zemí do 
projektů PESCO, v souladu s článkem 9 
rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315; 
domnívá se, že jakákoli taková účast by 
neměla odklánět PESCO od jejích 
základních cílů být nástrojem SZBP EU a 
zároveň dodržovat závazky podle 
Severoatlantické smlouvy;

6. vyzývá Radu, aby stanovila přísné 
podmínky pro zapojení třetích zemí do 
projektů PESCO, v souladu s článkem 9 
rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315; 
domnívá se, že jakákoli taková účast by 
neměla odklánět PESCO od jejích 
základních cílů být nástrojem SZBP EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
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Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Radu, aby stanovila přísné 
podmínky pro zapojení třetích zemí do 
projektů PESCO, v souladu s článkem 9 
rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315; 
domnívá se, že jakákoli taková účast by 
neměla odklánět PESCO od jejích 
základních cílů být nástrojem SZBP EU a 
zároveň dodržovat závazky podle 
Severoatlantické smlouvy;

6. vyzývá Radu, aby co nejdříve 
stanovila podmínky pro zapojení třetích 
zemí do projektů PESCO, v souladu s 
článkem 9 rozhodnutí Rady (SZBP) 
2017/2315, a aby zapojila do jednání 
Parlament; domnívá se, že jakákoli taková 
účast by neměla odklánět PESCO od jejích 
základních cílů být nástrojem SZBP EU a 
zároveň dodržovat závazky podle 
Severoatlantické smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. varuje však před nebezpečím 
zahraničních zásahů do bezpečnostní a 
obranné politiky Unie, jež nabývají často 
formy kybernetických hrozeb nebo jiných 
forem hybridní války; navrhuje, aby nově 
vytvořený zvláštní výbor Parlamentu pro 
zahraniční vměšování do všech 
demokratických procesů v Evropské unii 
spolupracoval s Komisí a Radou na 
analýzách toho, jak by projekty PESCO 
mohly posílit odolnost Unie vůči hrozbám 
tohoto druhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že účast Spojeného 
království v projektech PESCO, pokud by 
bylo přizváno a byla by zajištěna účinná 
reciprocita, by byla ve strategickém zájmu 
Unie; doufá, že oblast obrany bude v 
souladu s politickým prohlášením 
zahrnuta do jednání mezi EU a Spojeným 
královstvím o jejich budoucím vztahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je důležité, aby se v 
souladu s článkem 46 Smlouvy o 
Evropské unii všechna rozhodnutí 
spojená se zapojením členských států do 
PESCO přijímala v Radě, a to 
jednomyslným schválením zúčastněnými 
členskými státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. znovu opakuje, že Evropský 
parlament by měl hrát při kontrole SZBP, 
dohledu na její provádění a při jejím 
hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto 
ohledu, že Parlament bude plně 
informován a konzultován 
místopředsedou Komise, vysokým 

vypouští se
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představitelem Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku, v souvislosti se 
stávajícím strategickým přezkumem první 
fáze PESCO, která skončí v roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Loránt Vincze

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. znovu opakuje, že Evropský 
parlament by měl hrát při kontrole SZBP, 
dohledu na její provádění a při jejím 
hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto 
ohledu, že Parlament bude plně 
informován a konzultován místopředsedou 
Komise, vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v 
souvislosti se stávajícím strategickým 
přezkumem první fáze PESCO, která 
skončí v roce 2020.

7. znovu opakuje, že Evropský 
parlament by měl hrát při kontrole SZBP, 
dohledu na její provádění a při jejím 
hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto 
ohledu, že Parlament bude v souladu s 
článkem 26 SEU plně informován a 
konzultován místopředsedou Komise, 
vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v 
souvislosti se stávajícím strategickým 
přezkumem první fáze PESCO, která 
skončí v roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Sandro Gozi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. znovu opakuje, že Evropský 
parlament by měl hrát při kontrole SZBP, 
dohledu na její provádění a při jejím 
hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto 
ohledu, že Parlament bude plně 
informován a konzultován místopředsedou 
Komise, vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v 

7. znovu opakuje, že Evropský 
parlament by měl hrát při kontrole SZBP, 
dohledu na její provádění a při jejím 
hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto 
ohledu, že Parlament bude plně 
informován a konzultován místopředsedou 
Komise, vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v 



PE655.648v01-00 24/26 AM\1209972CS.docx

CS

souvislosti se stávajícím strategickým 
přezkumem první fáze PESCO, která 
skončí v roce 2020.

souvislosti se stávajícím strategickým 
přezkumem první fáze PESCO, která 
skončí v roce 2020; připomíná, že 
prohlubující se obranná spolupráce mezi 
členskými státy na úrovni EU by měla jít 
ruku v ruce s posilováním kontrolní 
pravomoci Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jorge Buxadé Villalba

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. znovu opakuje, že Evropský 
parlament by měl hrát při kontrole SZBP, 
dohledu na její provádění a při jejím 
hodnocení klíčovou roli; očekává v tomto 
ohledu, že Parlament bude plně 
informován a konzultován místopředsedou 
Komise, vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v 
souvislosti se stávajícím strategickým 
přezkumem první fáze PESCO, která 
skončí v roce 2020.

7. požaduje, aby byl Parlament plně 
informován a konzultován místopředsedou 
Komise, vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, v 
souvislosti se stávajícím strategickým 
přezkumem první fáze PESCO, která 
skončí v roce 2020; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že obrana je ve výlučné 
pravomoci členských států a že evropské 
orgány by měly jednat pouze s cílem 
umožnit jejich svobodnou spolupráci.

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Laura Huhtasaari, Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že bezpečnostní a 
obranná politika bude i nadále ústředním 
prvkem svrchovanosti členských států; 
připomíná, že s ohledem na odlišný 
historický vývoj a odlišné geografické 
polohy a geostrategické zájmy členských 
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států není možné definovat společnou 
bezpečnostní a obrannou politickou linii 
EU; naléhavě vybízí Evropský parlament, 
aby měl na paměti poučení z historie 
související s limity evropské integrace, 
která si je možné vzít z neúspěchů 
projektů plánovaných dokonce jen šesti 
zakládajícími členy integračního projektu, 
např. z fiaska Fouchetova plánu v 60. 
letech;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Markéta Gregorová
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Radu a zúčastněné členské 
státy, aby se soustředily na kybernetickou 
odolnost a vypracovaly kolektivní strategii 
a postupy, kterými by prostřednictvím 
projektů PESCO reagovaly na 
kybernetické bezpečnostní incidenty, aby 
tak v členských státech vytvořily odolnější 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že Konference o 
budoucnosti Evropy přináší příležitost 
zapojit občany do diskusí o posílení stálé 
strukturované spolupráce (PESCO) 
jakožto způsobu, jak dosáhnout pokroku v 
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autonomní společné bezpečnostní a 
obranné politice naší Unie.

Or. en


