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6.12.2017 A8-0350/1 

Pakeitimas 1 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0350/2017 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2121(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. mano, kad stiprios gynybos 

pramonės vystymas sustiprintų ES 

technologinę nepriklausomybę; ragina 

sukurti pramoninius ir technologinius 

išteklius, reikalingus kibernetiniam 

saugumui gerinti, įskaitant bendros 

kibernetinio saugumo produktų rinkos 

skatinimą; ragina ES institucijose skirti 

gerokai daugiau finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių siekiant padidinti ES kibernetinio 

saugumo ir kibernetinės gynybos 

pajėgumus; pabrėžia, kad kibernetinę 

gynybą reikia integruoti į išorės veiksmus 

ir bendrą užsienio ir saugumo politiką, taip 

pat kad reikia tobulinti gebėjimą nustatyti 

elektroninius nusikaltimus;  

42. mano, kad efektyvios gynybos 

pramonės vystymas stiprina ES 

technologinę nepriklausomybę; ragina 

sukurti pramoninius ir technologinius 

išteklius, reikalingus kibernetiniam 

saugumui gerinti, įskaitant bendros 

kibernetinio saugumo produktų rinkos 

skatinimą ir susijusias griežtas eksporto 

kontrolės taisykles; ragina ES institucijose 

skirti gerokai daugiau finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių siekiant padidinti ES 

kibernetinį saugumą ir atsparumą 

kibernetinėms atakoms; pabrėžia, kad 

kibernetinę gynybą reikia integruoti į išorės 

veiksmus ir bendrą užsienio ir saugumo 

politiką, taip pat kad reikia tobulinti 

gebėjimą nustatyti elektroninius 

nusikaltimus;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Pakeitimas 2 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0350/2017 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2121(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. mano, kad Europa turėtų toliau 

stiprinti bendradarbiavimą bendros 

gynybos srityje, kad galėtų ginti savo 

bendras vertybes ir principus bei strateginę 

autonomiją; pabrėžia, koks svarbus ryšys 

tarp išorės ir vidaus saugumo, kaip svarbu 

geriau panaudoti išteklius ir kontroliuoti 

riziką Europos periferijoje; primena, kad 

vystymosi ir saugumo sąsaja yra vienas 

pagrindinių principų, kuriuo grindžiamas 

Sąjungos požiūris į išorės konfliktus ir 

krizes; ragina valstybes nares visiškai ir 

veiksmingai išnaudoti Lisabonos sutarties 

galimybes, susijusias su bendra saugumo ir 

gynybos politika (BSGP), ir šiomis 

aplinkybėmis palankiai vertina 

įgyvendinimo planą saugumo ir gynybos 

srityse; ragina persvarstyti ES požiūrį į 

civilines BSGP misijas siekiant užtikrinti, 

kad jos būtų tinkamai planuojamos, 

įgyvendinamos ir remiamos; mano, kad 

turėtų būti išnaudojamos visos Europos 

gynybos agentūros (EGA), nuolatinio 

struktūrizuoto bendradarbiavimo ir ES 

kovinių grupių galimybės; primygtinai 

ragina valstybes nares skirti papildomą 

finansavimą šiuo tikslu; 

45. mano, kad Europa turėtų toliau 

stiprinti bendradarbiavimą bendros 

gynybos srityje, kad galėtų ginti savo 

bendras vertybes ir principus; pabrėžia, 

koks svarbus ryšys tarp išorės ir vidaus 

saugumo, kaip svarbu geriau panaudoti 

išteklius ir kontroliuoti riziką Europos 

periferijoje; primena, kad vystymosi ir 

saugumo sąsaja yra vienas pagrindinių 

principų, kuriuo grindžiamas Sąjungos 

požiūris į išorės konfliktus ir krizes; ragina 

valstybes nares visiškai ir veiksmingai 

išnaudoti Lisabonos sutarties galimybes, 

susijusias su bendra saugumo ir gynybos 

politika (BSGP), ir šiomis aplinkybėmis 

atkreipia dėmesį į įgyvendinimo planą 

saugumo ir gynybos srityse; ragina 

persvarstyti ES požiūrį į civilines BSGP 

misijas siekiant užtikrinti, kad jos būtų 

tinkamai planuojamos, įgyvendinamos ir 

remiamos; mano, kad turėtų būti 

išnaudojamos visos nuolatinio 

struktūrizuoto bendradarbiavimo ir ES 

kovinių grupių galimybės; primygtinai 

ragina valstybes nares šiuo tikslu skirti 

papildomą finansavimą iš nacionalinių 

gynybos biudžetų; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Pakeitimas 3 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0350/2017 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2121(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. mano, kad Europos Sąjunga ir jos 

valstybės narės turi plėtoti veiksmingą 

užsienio ir gynybos politiką, ir turi 

bendradarbiauti su NATO ir kitais 

tarptautiniais partneriais, Jungtinėmis 

Tautomis, NVO, žmogaus teisių gynėjais ir 

kitais subjektais sprendžiant bendrai 

rūpimus klausimus ir siekiant taikos, 

klestėjimo ir stabilumo visame pasaulyje; 

atkreipia dėmesį į tai, kokie svarbūs yra vis 

labiau pripažįstamas poreikis ir stiprėjantis 

politinis įsipareigojimas neatidėliotinai 

įgyvendinti plataus užmojo, veiksmingą ir 

struktūrizuotą BSGP; ragina Tarybą, 

Komisiją ir valstybes nares spręsti ES 

komunikacijos problemas siekiant, kad ES 

išorės veiksmai taptų labiau grindžiami 

atskaitomybe ir būtų labiau matomi; ragina 

valstybes nares ir ES institucijas stiprinti 

gynybos srities veiksmus, atsižvelgiant į 

ES visuotinę strategiją ir Komisijos planus 

tobulinti ES gynybos srities mokslinius 

tyrimus ir pajėgumų plėtojimą;  

46. mano, kad Europos Sąjunga ir jos 

valstybės narės turi plėtoti veiksmingą 

užsienio ir gynybos politiką, ir turi 

bendradarbiauti su NATO ir kitais 

tarptautiniais partneriais, Jungtinėmis 

Tautomis, NVO, žmogaus teisių gynėjais ir 

kitais subjektais sprendžiant bendrai 

rūpimus klausimus ir siekiant taikos, 

klestėjimo ir stabilumo visame pasaulyje; 

atkreipia dėmesį į tai, kokie svarbūs yra vis 

labiau pripažįstamas poreikis ir stiprėjantis 

politinis įsipareigojimas neatidėliotinai 

įgyvendinti plataus užmojo, veiksmingą ir 

struktūrizuotą BSGP; ragina Tarybą, 

Komisiją ir valstybes nares spręsti ES 

komunikacijos problemas siekiant, kad ES 

išorės veiksmai taptų labiau grindžiami 

atskaitomybe ir būtų labiau matomi; ragina 

valstybes nares ir ES institucijas stiprinti 

gynybos srities veiksmus, atsižvelgiant į 

ES visuotinę strategiją ir Komisijos planus 

tobulinti ES gynybos srities mokslinius 

tyrimus ir pajėgumų plėtojimą, glaudaus 

bendradarbiavimo būdu ir veiksmingai 

sutelkiant atitinkamus nacionalinius 

biudžetus;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Pakeitimas 4 

Tamás Meszerics 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0350/2017 

David McAllister 

Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

2017/2121(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. ragina Komisiją savo pasiūlyme 

dėl kitos daugiametės finansinės 

programos (DFP) nuodugniai atsižvelgti į 

didėjančius saugumo iššūkius; mano, kad 

ir BUSP biudžeto dydis, ir jo lankstumas 

privalo atitikti, ES piliečių lūkesčius dėl ES 

vaidmens užtikrinant saugumą; primygtinai 

tvirtina, kad saugumo srityje reikia bendros 

ES politikos vizijos ir priemonių, įskaitant 

veiksmingą koordinavimą su siūlomu 

įsteigti Europos gynybos fondu; ragina 

valstybes nares siekti tikslo 2 proc. BVP 

skirti išlaidoms gynybai ir 20 proc. savo 

gynybos biudžeto lėšų išleisti įrangai, kurią 

EGA nurodo kaip reikalingą; be to, 

primena, kad bet kokia nauja politika turėtų 

būti remiama skiriant lėšų iš naujų 

finansavimo šaltinių; pabrėžia, kad 

įvairioms valstybėms narėms kyla 

sunkumų siekiant išlaikyti deramai 

veikiančius įvairius gynybinius pajėgumus, 

dažniausiai dėl finansinių apribojimų; todėl 

ragina glaudžiau bendradarbiauti ir 

koordinuoti, kokius pajėgumus išlaikyti, 

kad valstybės narės galėtų specializuotis 

tam tikrose pajėgumų srityse ir 

veiksmingiau panaudoti savo išteklius; 

mano, jog siekiant, kad valstybių narių 

pajėgos būtų labiau suderinamos ir 

integruotos, sąveikumas yra svarbiausias 

aspektas; primena, kad BUSP asignavimai 

47. mano, kad ir BUSP biudžeto dydis, 

ir jo lankstumas privalo atitikti, ES piliečių 

lūkesčius dėl ES vaidmens užtikrinant 

saugumą; primygtinai tvirtina, kad 

saugumo srityje reikia bendros ES politikos 

vizijos ir priemonių, įskaitant veiksmingą 

koordinavimą su siūlomu įsteigti Europos 

gynybos fondu sutelkiant atitinkamus 

nacionalinius biudžetus; ragina valstybes 

nares siekti tikslo 20 proc. savo gynybos 

biudžeto lėšų išleisti įrangai, kurią EGA 

nurodo kaip reikalingą; be to, primena, kad 

bet kokia nauja politika turėtų būti 

remiama skiriant lėšų iš nacionalinių 

gynybos biudžetų; pabrėžia, kad įvairioms 

valstybėms narėms kyla sunkumų siekiant 

išlaikyti deramai veikiančius įvairius 

gynybinius pajėgumus, dažniausiai dėl 

finansinių apribojimų; todėl ragina daug 

veiksmingiau bendradarbiauti ir 

koordinuoti, kokius pajėgumus išlaikyti, 

kad valstybės narės galėtų specializuotis 

tam tikrose pajėgumų srityse ir 

veiksmingiau panaudoti savo išteklius; 

mano, jog siekiant, kad valstybių narių 

pajėgos būtų labiau suderinamos ir 

integruotos, sąveikumas yra svarbiausias 

aspektas; primena, kad BUSP asignavimai 

2016 m. sudarė 3,6 proc. 4 išlaidų 

kategorijos įsipareigojimų ir 0,2 proc. viso 

ES biudžeto; apgailestauja dėl to, kad 
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2016 m. sudarė 3,6 proc. 4 išlaidų 

kategorijos įsipareigojimų ir 0,2 proc. viso 

ES biudžeto; apgailestauja dėl to, kad 

BUSP skyriaus dydis, nepakankamas jo 

lėšų panaudojimas ir nuolatiniai perkėlimai 

iš šio skyriaus atskleidžia, kad ES iki šiol 

vis dar stokoja ambicijų tapti pasaulinio 

masto veikėja; 

BUSP skyriaus dydis, nepakankamas jo 

lėšų panaudojimas ir nuolatiniai perkėlimai 

iš šio skyriaus atskleidžia, kad ES iki šiol 

vis dar stokoja ambicijų tapti pasaulinio 

masto veikėja; 

Or. en 

 

 


