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5.12.2018 A8-0375/1 

Pakeitimas 1 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi valstybės narės yra 

pasiryžusios palaipsniui sukurti bendrą 

gynybos politiką, kuri galėtų lemti bendrą 

gynybą pagal ES sutarties 42 straipsnio 

nuostatas, taip stiprinant Europos tapatybę 

ir jos nepriklausomumą, siekiant skatinti 

taiką, saugumą ir pažangą Europoje ir 

pasaulyje;  

A. kadangi valstybės narės dar 

neapsisprendė palaipsniui sukurti bendrą 

gynybos politiką, kuri galėtų lemti bendrą 

gynybą pagal ES sutarties 42 straipsnio 

nuostatas – tam reikia vieningo Europos 

Tarybos sprendimo ir to, kad šį sprendimą 

ratifikuotų valstybės narės laikydamosi 

savo atitinkamų nacionalinių 

konstitucinių reikalavimų; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Pakeitimas 2 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad šios problemos yra 

per didelės, kad jas galėtų sėkmingai 

spręsti bet kuri viena šalis; atkreipia 

dėmesį į tai, kad ES labai svarbu greitai, 

nuosekliai, veiksmingai, vieningai ir 

sutartinai su sąjungininkais, partneriais ir 

kitomis tarptautinėmis organizacijomis 

reaguoti į šias problemas; pažymi, kad 

bendra saugumo ir gynybos politika 

(BSGP) yra viena iš naudingų priemonių 

sprendžiant daugelį šių problemų, tačiau ji 

turėtų būti taikoma efektyviau ir derinama 

su kitomis išorės ir vidaus priemonėmis, 

kad ES galėtų iš esmės prisidėti prie 

tarptautinių krizių valdymo ir naudotis 

savo strategine autonomija; nurodo, kad 

veikia BSGP institucijos ir sukurta daug 

jos priemonių, bei primygtinai ragina 

valstybes nares jomis nedelsiant naudotis; 

2. pabrėžia, kad šios problemos yra 

per didelės, kad jas galėtų sėkmingai 

spręsti bet kuri viena šalis; atkreipia 

dėmesį į tai, kad ES labai svarbu greitai, 

nuosekliai, veiksmingai, vieningai ir 

sutartinai su sąjungininkais, partneriais ir 

kitomis tarptautinėmis organizacijomis 

reaguoti į šias problemas; pažymi, kad 

bendra saugumo ir gynybos politika 

(BSGP) yra viena iš naudingų priemonių 

sprendžiant daugelį šių problemų, tačiau ji 

turėtų būti taikoma efektyviau ir derinama 

su kitomis išorės ir vidaus priemonėmis, 

kad ES galėtų iš esmės prisidėti prie 

tarptautinių krizių valdymo; nurodo, kad 

veikia BSGP institucijos ir sukurta daug 

jos priemonių, bei primygtinai ragina 

valstybes nares jomis nedelsiant naudotis; 

pabrėžia, kad pirmas Sąjungos atsakas į 

nūdienos iššūkius turėtų būti prevencinis, 

civilinis ir diplomatinis ir kad karinis 

BSGP aspektas turėtų būti naudojamas 

tik kaip paskutinė priemonė; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Pakeitimas 3 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina valstybes nares siekti, kad 

gynybai būtų išleidžiami numatytieji 

2 proc. BVP, ir 20 proc. savo gynybos 

biudžeto lėšų išleisti įrangai, kuri Europos 

gynybos agentūros (EGA) nurodyta kaip 

būtina, įskaitant susijusius mokslinius 

tyrimus ir technologinę plėtrą;  

14. ragina valstybes nares kartu išleisti 

20 proc. savo biudžeto lėšų gynybos srities 

moksliniams tyrimams – dėl to valstybės 

narės susitarė dar 2007 m.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Pakeitimas 4 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

15. palankiai vertina tai, kad 

Komisijos pasiūlyme dėl daugiametės 

finansinės programos (DFP) sukurta 

speciali gynybos srities išlaidų kategorija 

ir visų pirma įrašyta biudžeto eilutė, pagal 

kurią bus finansuojamas Europos 

gynybos fondas ir karinio mobilumo 

projektai; mano, kad dėl šių sprendimų 

greičiausiai reikės užtikrinti Komisijos 

lygmens centralizuotą valdymą gynybos 

srityje; pabrėžia, kad finansavimas pagal 

šią biudžeto eilutę turėtų būti skirtas tik 

nepolitizuotiems gynybos tikslams, nes 

saugumas yra nedalomas, ir turėtų atitikti 

valstybių narių pajėgumų ir 

infrastruktūros poreikius ir ES strateginio 

savarankiškumo siekius; 

15. labai apgailestauja dėl 

reikšmingai, beveik trim trečdaliais, 

sumažėjusių lėšų, skiriamų civilinei 

konfliktų prevencijai ir taikos kūrimui 

pagal 2021–2027 m. DFP, palyginti su 

dabartiniu perspektyviniu finansiniu 

planu; primygtina ragina EIVT ir 

Komisiją persvarstyti šią poziciją ir 

būsimoje DFP skirti dvigubai daugiau 

investicijų civilinei konfliktų prevencijai;

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Pakeitimas 5 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. atkreipia dėmesį į didėjančią 

karinio mobilumo svarbą Europos gynybos 

darbotvarkėje; pabrėžia, kad karinis 

mobilumas yra svarbiausia strateginė 

priemonė dabartinėje grėsmių aplinkoje, jis 

yra gyvybiškai svarbus tiek BSGP, tiek 

valstybių narių kitiems daugiašaliams 

įsipareigojimams, įskaitant NATO; 

pabrėžia, kad svarbu pritaikyti esamus 

tinklus karinio mobilumo poreikiams; todėl 

palankiai vertina tai, kad karinis 

mobilumas įtrauktas ne tik į pasiūlymą dėl 

naujosios Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės, bet ir į PESCO, taip pat 

palankiai vertina jo svarbų vaidmenį ES ir 

NATO bendradarbiavime; pabrėžia, kad šie 

skirtingi projektai turi būti tinkamai 

koordinuojami, taip pat ir su 

sąjungininkais, siekiant užtikrinti, jog jie 

duotų norimų rezultatų; palankiai vertina 

Komisijos pasiūlymą pagal kitą DFP 

(2021–2027 m.) Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės kariniams mobilumo 

projektams skirti 6,5 mlrd. EUR;  

16. atkreipia dėmesį į karinio 

mobilumo klausimą Europos gynybos 

darbotvarkėje; pabrėžia, kad karinis 

mobilumas yra svarbiausia strateginė 

priemonė dabartinėje grėsmių aplinkoje, jis 

yra gyvybiškai svarbus tiek BSGP, tiek 

valstybių narių kitiems daugiašaliams 

įsipareigojimams, įskaitant NATO; 

pabrėžia, kad svarbu pritaikyti esamus 

tinklus karinio mobilumo poreikiams; todėl 

atkreipia dėmesį į tai, kad karinis 

mobilumas įtrauktas į PESCO, taip pat 

palankiai vertina jo svarbų vaidmenį ES ir 

NATO bendradarbiavime; pabrėžia, kad šie 

skirtingi projektai turi būti tinkamai 

koordinuojami, taip pat ir su 

sąjungininkais, siekiant užtikrinti, jog jie 

duotų norimų rezultatų;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Pakeitimas 6 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. palankiai vertina tai, kad sukurta 
Europos gynybos pramonės plėtros 

programa (EGPPP) ES gynybos pramonės 

konkurencingumui ir inovaciniam 

pajėgumui remti ir kad jai iki 2020 m. 

skirta 500 mln. EUR; ragina ją greitai 

įgyvendinti;  

28. yra įsitikinęs, kad Komisija turėtų 

reglamentuoti gynybos sektorius Europos 

Sąjungoje ir teikti savo paslaugas bei 

naudoti ilgametę patirtį gerokai 

padidindama pramonės procesų ir 

bendradarbiavimo projektų 

veiksmingumą ir skaidrumą; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Pakeitimas 7 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. palankiai vertina pasiūlymą dėl 

reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos 

gynybos fondas (EGF), ir tai, kad Komisija 

pagal kitą DFP pasiūlė nemažą 

finansavimą; ragina atsižvelgti į pirminę 

patirtį, įgytą įgyvendinant EGPPP, 

bandomąjį projektą ir gynybos srities 

mokslinių tyrimų parengiamuosius 

veiksmus; atkreipia dėmesį į tai, kad 

reikėtų tinkamai atsižvelgti į EGPPP 

rezultatus, ir išreiškia viltį, kad dėl 

pasiūlymo gali būti susitarta kuo greičiau, 

kad pagerėtų Europos gynybos pramonė 

ir jos gebėjimas bendradarbiauti su 

partneriais;  

30. palankiai vertina pasiūlymą dėl 

reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos 

gynybos fondas (EGF), ir tai, kad Komisija 

pagal kitą DFP pasiūlė nemažą 

finansavimą; ragina atsižvelgti į pirminę 

patirtį, įgytą įgyvendinant EGPPP, 

bandomąjį projektą ir gynybos srities 

mokslinių tyrimų parengiamuosius 

veiksmus; atkreipia dėmesį į tai, kad 

reikėtų tinkamai atsižvelgti į EGPPP 

rezultatus, ir išreiškia viltį, kad bus 

palaikyta Parlamento pozicija dėl 

nehumaniškų ginklų, tokių kaip mirtinos 

autonominių ginklų sistemos, neatitikimo 

reikalavimams; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Pakeitimas 8 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad 

EGA turėtų būti agentūra, įgyvendinanti 

Sąjungos veiksmus pagal Europos 

pajėgumų ir ginkluotės politiką, kaip 

numatyta Lisabonos sutartyje; pabrėžia, 

kad EGA administracinės ir veiklos 

išlaidos turėtų būti finansuojamos iš 

Sąjungos biudžeto; palankiai vertina 

atliktus nedidelius EGA biudžeto 

pakeitimus, tačiau pabrėžia, kad 

padidinus EGA atsakomybę, susijusią, be 

kita ko, su PESCO, CARD ir EGF, reikia 

adekvataus finansavimo;  

32. dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad 

EGA turėtų būti agentūra, įgyvendinanti 

Sąjungos veiksmus pagal Europos 

pajėgumų ir ginkluotės politiką, kaip 

numatyta Lisabonos sutartyje; palankiai 

vertina atliktus nedidelius EGA biudžeto 

pakeitimus; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Pakeitimas 9 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. palankiai ir kaip svarbų ES 

kompleksiško požiūrio elementą vertina 

neseniai priimtas civilinės BSGP 

stiprinimo priemones, ypač BSGP civilinių 

misijų pajėgumų plėtrą, reagavimo 

gerinimą ir pastangas didinti 

veiksmingumą sprendžiant iššūkius vidaus 

ir išorės saugumo sąsajos srityje; pabrėžia, 

kad Taryba ir Komisija pagal būsimą DFP 

turėtų padidinti investicijas į civilinių 

konfliktų prevenciją, nes tai padeda 

stiprinti ES, kaip tarptautinės veikėjos, 

vaidmenį; ragina suderinti BSGP struktūras 

ir procedūras, kad vykdant misijas ir 

operacijas kompleksiškai dislokuoti ir 

nukreipti civilines ir karines pajėgas būtų 

galima greičiau ir veiksmingiau; 

34. palankiai ir kaip svarbų ES 

kompleksiško požiūrio elementą vertina 

neseniai priimtas civilinės BSGP 

stiprinimo priemones, ypač BSGP civilinių 

misijų pajėgumų plėtrą, reagavimo 

gerinimą ir pastangas didinti 

veiksmingumą sprendžiant iššūkius; 

pabrėžia, kad Taryba ir Komisija pagal 

būsimą DFP turėtų padidinti investicijas į 

civilinių konfliktų prevenciją, nes tai 

padeda stiprinti ES, kaip tarptautinės 

veikėjos, vaidmenį; ragina suderinti BSGP 

struktūras ir procedūras, kad vykdant 

misijas ir operacijas kompleksiškai 

dislokuoti ir nukreipti civilines ir karines 

pajėgas būtų galima greičiau ir 

veiksmingiau;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Pakeitimas 10 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

(2018/2099(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  34a. ragina imtis iniciatyvos gerokai 

sustiprinti civilinę BSGP pasinaudojant 

susitarimu dėl civilinės BSGP ar kitomis 

priemonėmis; primena, kad pagal Sutartį 

civilinės BSGP tikslas – valdyti krizes ir 

stabilizuoti institucijas nestabiliose šalyse 

po konfliktų, o ne valdyti migraciją;  

Or. en 

 

 


