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5.12.2018 A8-0375/16 

Pozměňovací návrh  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že ruská okupace na 

Ukrajině stále pokračuje, že minské 

dohody – bez nichž nelze konflikt vyřešit – 

nebyly provedeny a že i nadále dochází k 

nezákonné anexi a militarizaci Krymu; je 

hluboce znepokojen tím, že probíhá 

destabilizace zemí Východního partnerství 

a západního Balkánu v důsledku 

nepřiměřeně rozsáhlých vojenských 

manévrů a aktivit Ruska a jeho 

hybridních taktik, k nimž paří 

kyberterorismus, falešné zprávy, 

dezinformační kampaně a hospodářské a 

energetické vydírání, a které jsou 

zaměřeny i proti západním demokraciím a 

zvyšují mezi nimi napětí; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že bezpečnostní 

prostředí v sousedství EU bude velmi 

nestabilní i v nadcházejících letech; 

opětovně podtrhuje strategický význam 

západního Balkánu pro bezpečnost a 

stabilitu EU a zdůrazňuje, že EU by se 

svou politikou měla cíleněji a výrazněji 

podílet na dění v regionu, včetně posílení 

mandátů misí SBOP EU; je pevně 

přesvědčen, že chceme-li překonat 

zranitelnost EU, musíme dosáhnout větší 

integrace a koordinace; 

7. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

bezpečnostní prostředí v sousedství EU je i 

nadále nestabilní; opětovně podtrhuje 

strategický význam západního Balkánu pro 

bezpečnost a stabilitu EU a zdůrazňuje, že 

EU by se svou politikou měla cíleněji a 

výrazněji podílet na dění v regionu, včetně 

posílení mandátů misí SBOP EU; je pevně 

přesvědčen, že chceme-li překonat 

zranitelnost EU, musíme dosáhnout větší 

integrace a koordinace; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Pozměňovací návrh  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá členské státy, aby usilovaly 

o výdaje na obranu ve výši 2 % HDP a 

aby 20 % svého rozpočtu na obranu 

vynaložily na vybavení, které Evropská 

obranná agentura určila jako nezbytné, 

včetně souvisejícího výzkumu a vývoje;

  

vypouští se 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Pozměňovací návrh  18 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. bere na vědomí, že vojenská 

mobilita nabývá v programu evropské 

obrany na významu; zdůrazňuje, že 

vojenská mobilita je v současném prostředí 

plném hrozeb ústředním strategickým 

nástrojem, který má zásadní význam pro 

SBOP i pro ostatní mnohostranné závazky 

členských států, včetně NATO; zdůrazňuje 

význam přizpůsobení stávajících sítí 

potřebám vojenské mobility; vítá proto 

začlenění vojenské mobility nejen do 

návrhu nového Nástroje pro propojení 

Evropy, ale i do stálé strukturované 

spolupráce (PESCO), a její významnou 

úlohu v rámci spolupráce mezi EU 

a NATO; zdůrazňuje, že tyto různé 

projekty musí být řádně koordinovány, a to 

i se spojenci, aby se zajistilo, že přinesou 

požadované výsledky; vítá návrh Komise 

vyčlenit v příštím VFR (2021–2027) 6,5 

miliardy EUR na projekty vojenské 

mobility prostřednictvím Nástroje pro 

propojení Evropy;  

16. bere na vědomí, že vojenská 

mobilita nabývá v programu evropské 

obrany na významu; zdůrazňuje, že 

vyvážená vojenská mobilita je v současném 

prostředí plném hrozeb ústředním 

strategickým nástrojem, který má zásadní 

význam pro SBOP i pro ostatní 

mnohostranné závazky členských států, 

včetně NATO; zdůrazňuje význam 

přizpůsobení stávajících sítí potřebám 

vojenské mobility; vítá proto začlenění 

vojenské mobility nejen do návrhu nového 

Nástroje pro propojení Evropy, ale i do 

stálé strukturované spolupráce (PESCO), 

a její významnou úlohu v rámci spolupráce 

mezi EU a NATO; zdůrazňuje, že tyto 

různé projekty musí mít vyvážené 

zeměpisné rozložení a musí být řádně 

koordinovány, a to i se spojenci, aby se 

zajistilo, že přinesou požadované výsledky; 

vítá návrh Komise vyčlenit v příštím VFR 

(2021–2027) 6,5 miliardy EUR na projekty 

vojenské mobility prostřednictvím Nástroje 

pro propojení Evropy; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Pozměňovací návrh  19 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že EU musí použít celý 

soubor dostupných politických nástrojů, od 

měkkých sil po tvrdé a od krátkodobých 

opatření po opatření dlouhodobé politiky; 

znovu potvrzuje, že je důležité rozvíjet 

civilní a vojenské schopnosti, které jsou 

zapotřebí ke zvládání komplexních 

bezpečnostních výzev v Evropě, na jejím 

okraji a v jejím okolí uvedených v globální 

strategii EU, a to mimo jiné pomocí 

sdružování a sdílení; připomíná, že 

globální strategie EU vybízí k úzké 

spolupráci v rámci Unie v oblasti obrany;  

20. zdůrazňuje, že EU musí použít celý 

soubor dostupných politických nástrojů, od 

krátkodobých opatření po opatření 

dlouhodobé politiky; znovu potvrzuje, že je 

důležité rozvíjet civilní a vojenské 

schopnosti, které jsou zapotřebí ke 

zvládání komplexních bezpečnostních 

výzev v Evropě, na jejím okraji a v jejím 

okolí uvedených v globální strategii EU, a 

to mimo jiné pomocí sdružování a sdílení; 

připomíná, že globální strategie EU vybízí 

k úzké spolupráci v rámci Unie v oblasti 

obrany; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Pozměňovací návrh  20 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. domnívá se, že členské státy EU 

musí usilovat o zlepšení vojenských 

kapacit s cílem pokrývat plné spektrum 

pozemních, vzdušných, vesmírných, 

námořních a kybernetických schopností, 

včetně strategických podpůrných 

schopností, aby byla SBOP EU 

důvěryhodnou silou; zdůrazňuje, že je 

třeba investovat do zpravodajství, dohledu 

a průzkumu, družicové komunikace, 

autonomního přístupu do vesmíru a 

trvalého pozorování Země s cílem lépe 

posoudit interní a externí hrozby;  

21. domnívá se, že členské státy EU 

musí usilovat o zlepšení vojenských 

kapacit, a zajistit tak, aby SBOP EU byla 

důvěryhodnou silou; zdůrazňuje, že je 

třeba investovat do zpravodajství, dohledu 

a průzkumu, družicové komunikace, 

autonomního přístupu do vesmíru a 

trvalého pozorování Země s cílem lépe 

posoudit interní a externí hrozby; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Pozměňovací návrh  21 

Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

(2018/2099(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. zdůrazňuje, že úsilí týkající se 

vojenské mobility by mělo být prioritou a 

příspěvkem k účinnému provádění misí 

a operací SBOP a k obranyschopnosti 

aliance; vyzývá proto obě organizace 

k tomu, aby pokračovaly v co nejužší 

spolupráci v oblasti vojenské mobility, a to 

i prostřednictvím rozvoje společných 

požadavků pro usnadnění rychlejšího 

pohybu sil a vybavení po Evropě, přičemž 

je třeba vzít v úvahu mnohosměrné výzvy 

pocházející především z Jihu a z Východu; 

vyzývá Komisi, aby toto úsilí podpořila 

nezbytnými investicemi a případně 

právními předpisy; zdůrazňuje potřebu 

zjednodušit správní postupy pro 

přeshraniční pohyb sil rychlé reakce v 

rámci EU;  

53. zdůrazňuje, že úsilí týkající se 

zeměpisně vyvážené vojenské mobility by 

mělo být prioritou a příspěvkem k 

účinnému provádění misí a operací SBOP 

a k obranyschopnosti aliance; vyzývá proto 

obě organizace k tomu, aby pokračovaly 

v co nejužší spolupráci v oblasti vojenské 

mobility, a to i prostřednictvím rozvoje 

společných požadavků pro usnadnění 

rychlejšího pohybu sil a vybavení po 

Evropě, přičemž je třeba vzít v úvahu 

mnohosměrné výzvy pocházející 

především z Jihu a z Východu; vyzývá 

Komisi, aby toto úsilí podpořila 

nezbytnými investicemi a případně 

právními předpisy; zdůrazňuje potřebu 

zjednodušit správní postupy pro 

přeshraniční pohyb sil rychlé reakce v 

rámci EU; 

Or. en 

 

 


