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5.12.2018 A8-0375/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že na ruská okupácia 

na Ukrajine stále pokračuje a dohody z 

Minska, bez ktorých nemôže byť konflikt 

vyriešený, neboli vykonané a stále 

pretrváva protiprávna anexia a 

militarizácia Krymu; je hlboko 

znepokojený tým, že nadmerné vojenské 

cvičenia a činnosti Ruska, hybridné 

taktiky vrátane kybernetického terorizmu, 

šírenia falošných správ a 

dezinformačných kampaní a hospodársky 

nátlak a vydieranie v oblasti energetiky 

destabilizujú krajiny Východného 

partnerstva a západný Balkán a tiež sa 

zameriavajú na západné demokracie a 

zvyšovanie napätia v rámci nich; je 

znepokojený tým, že bezpečnostná situácia 

v okolí EÚ bude aj v najbližších rokoch 

veľmi nestabilná; opätovne pripomína 

strategický význam západného Balkánu pre 

bezpečnosť a stabilitu EÚ a potrebu 

sústrediť a posilniť politickú angažovanosť 

EÚ v tomto regióne, a to aj posilnením 

mandátu misií EÚ v rámci SBOP; je pevne 

presvedčený o tom, že v záujme 

prekonania zraniteľnosti EÚ je potrebná 

väčšia integrácia a koordinácia; 

7. je znepokojený tým, že 

bezpečnostná situácia v okolí EÚ je 

naďalej nestabilná; opätovne pripomína 

strategický význam západného Balkánu pre 

bezpečnosť a stabilitu EÚ a potrebu 

sústrediť a posilniť politickú angažovanosť 

EÚ v tomto regióne, a to aj posilnením 

mandátu misií EÚ v rámci SBOP; je pevne 

presvedčený o tom, že v záujme 

prekonania zraniteľnosti EÚ je potrebná 

väčšia integrácia a koordinácia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva členské štáty, aby sa snažili 

o dosiahnutie cieľa výdavkov na obranu 

na úrovni 2 % HDP a aby vynakladali 20 

% svojich rozpočtov určených na obranu 

na vybavenie, ktoré Európska obranná 

agentúra (EDA) označila za potrebné, 

vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja;

  

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. berie na vedomie rastúci význam 

vojenskej mobility v programe európskej 

obrany; zdôrazňuje, že vojenská mobilita je 

ústredným strategickým nástrojom v 

súčasnom prostredí hrozieb a je nanajvýš 

dôležitá pre oblasť SBOP aj pre ostatné 

viacstranné záväzky členských štátov 

vrátane NATO; zdôrazňuje význam 

prispôsobenia existujúcich sietí potrebám 

vojenskej mobility; víta preto skutočnosť, 

že vojenská mobilita bola začlenená nielen 

do návrhu nového Nástroja na prepájanie 

Európy, ale aj do stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO), a jej významnú 

úlohu v spolupráci medzi EÚ a NATO; 

zdôrazňuje, že tieto rôzne projekty musia 

byť náležite koordinované, a to aj so 

spojencami, aby sa zabezpečili želané 

výsledky; víta návrh Komisie vyčleniť v 

budúcom viacročnom finančnom rámci 

(2021 – 2027) 6,5 miliardy EUR na 

projekty vojenskej mobility v rámci 

Nástroja na prepájanie Európy;  

16. berie na vedomie rastúci význam 

vojenskej mobility v programe európskej 

obrany; zdôrazňuje, že vyvážená vojenská 

mobilita je ústredným strategickým 

nástrojom v súčasnom prostredí hrozieb a 

je nanajvýš dôležitá pre oblasť SBOP aj 

pre ostatné viacstranné záväzky členských 

štátov vrátane NATO; zdôrazňuje význam 

prispôsobenia existujúcich sietí potrebám 

vojenskej mobility; víta preto skutočnosť, 

že vojenská mobilita bola začlenená nielen 

do návrhu nového Nástroja na prepájanie 

Európy, ale aj do stálej štruktúrovanej 

spolupráce (PESCO), a jej významnú 

úlohu v spolupráci medzi EÚ a NATO; 

zdôrazňuje, že tieto rôzne projekty musia 

byť geograficky vyvážené a náležite 

koordinované, a to aj so spojencami, aby sa 

zabezpečili želané výsledky; víta návrh 

Komisie vyčleniť v budúcom viacročnom 

finančnom rámci (2021 – 2027) 6,5 

miliardy EUR na projekty vojenskej 

mobility v rámci Nástroja na prepájanie 

Európy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že EÚ musí uplatňovať 

celý súbor dostupných nástrojov politiky, 

od mäkkej až po tvrdú silu a od 

krátkodobých opatrení až po dlhodobé 

politiky; opätovne potvrdzuje dôležitosť 

rozvoja potrebných civilných a vojenských 

spôsobilostí, a to aj prostredníctvom 

združovania a spoločného využívania, na 

riešenie komplexných bezpečnostných 

problémov v Európe, v jej okolí a na jej 

periférii, ktoré sú uvedené v globálnej 

stratégii EÚ; pripomína, že v rámci EGS sa 

podporuje úzka obranná spolupráca v 

rámci Únie;  

20. zdôrazňuje, že EÚ musí uplatňovať 

celý súbor dostupných nástrojov politiky, 

od krátkodobých opatrení až po dlhodobé 

politiky; opätovne potvrdzuje dôležitosť 

rozvoja potrebných civilných a vojenských 

spôsobilostí, a to aj prostredníctvom 

združovania a spoločného využívania, na 

riešenie komplexných bezpečnostných 

problémov v Európe, v jej okolí a na jej 

periférii, ktoré sú uvedené v globálnej 

stratégii EÚ; pripomína, že v rámci EGS sa 

podporuje úzka obranná spolupráca v 

rámci Únie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. domnieva sa, že členské štáty EÚ sa 

musia snažiť zlepšiť vojenské spôsobilosti 

tak, aby pokrývali celé spektrum 

pozemných, vzdušných, kozmických, 

námorných a kybernetických spôsobilostí 

vrátane strategických podporných 

schopností, aby bola spoločná 

bezpečnostná a obranná politika EÚ 

dôveryhodnou silou; zdôrazňuje potrebu 

investovať do spravodajstva, sledovania a 

prieskumu, satelitnej komunikácie a 

autonómneho prístupu do vesmíru, ako aj 

trvalého pozorovania Zeme s cieľom lepšie 

posúdiť vnútorné a vonkajšie hrozby;  

21. domnieva sa, že členské štáty EÚ sa 

musia snažiť zlepšiť vojenské spôsobilosti 

tak, aby bola spoločná bezpečnostná 

a obranná politika EÚ dôveryhodnou silou; 

zdôrazňuje potrebu investovať do 

spravodajstva, sledovania a prieskumu, 

satelitnej komunikácie a autonómneho 

prístupu do vesmíru, ako aj trvalého 

pozorovania Zeme s cieľom lepšie posúdiť 

vnútorné a vonkajšie hrozby; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. zdôrazňuje, že úsilie v oblasti 

vojenskej mobility by malo byť prioritou a 

malo by prispievať k účinnému 

vykonávaniu misií a operácií SBOP a k 

obrannému postoju aliancie; nabáda preto 

obe organizácie, aby pokračovali v čo 

najužšej spolupráci v oblasti vojenskej 

mobility, a to aj prostredníctvom 

vypracovania spoločných požiadaviek na 

uľahčenie rýchleho pohybu síl a zariadení 

v celej Európe, berúc do úvahy 

viacsmerové výzvy, ktoré pochádzajú 

najmä z juhu a z východu; vyzýva 

Komisiu, aby podporila toto úsilie 

potrebnými investíciami a prípadne 

právnymi predpismi; zdôrazňuje, že je 

potrebné uľahčiť administratívne postupy 

pre cezhraničné presuny síl rýchlej reakcie 

v rámci EÚ;  

53. zdôrazňuje, že úsilie v oblasti 

geograficky vyváženej vojenskej mobility 

by malo byť prioritou a malo by prispievať 

k účinnému vykonávaniu misií a operácií 

SBOP a k obrannému postoju aliancie; 

nabáda preto obe organizácie, aby 

pokračovali v čo najužšej spolupráci v 

oblasti vojenskej mobility, a to aj 

prostredníctvom vypracovania spoločných 

požiadaviek na uľahčenie rýchleho pohybu 

síl a zariadení v celej Európe, berúc do 

úvahy viacsmerové výzvy, ktoré 

pochádzajú najmä z juhu a z východu; 

vyzýva Komisiu, aby podporila toto úsilie 

potrebnými investíciami a prípadne 

právnymi predpismi; zdôrazňuje, že je 

potrebné uľahčiť administratívne postupy 

pre cezhraničné presuny síl rýchlej reakcie 

v rámci EÚ; 

Or. en 

 

 


