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5.12.2018 A8-0375/16 

Predlog spremembe  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da Rusija še vedno 

zaseda del Ukrajine, sporazumi iz Minska, 

brez katerih rešitev spora ni mogoča, se še 

niso začeli izvajati, nezakonita priključitev 

in militarizacija Krima pa se nadaljujeta; 

izraža veliko zaskrbljenost, da čezmerne 

ruske vojaške vaje in dejavnosti, hibridne 

taktike, vključno s kibernetskim 

terorizmom, lažnimi novicami in 

kampanjami dezinformiranja, ter 

gospodarsko in energetsko izsiljevanje 

povzročajo nestabilnost v državah 

vzhodnega partnerstva in zahodnega 

Balkana, usmerjajo pa se tudi na zahodne 

demokracije in povečevanje napetosti 

znotraj teh držav; izraža zaskrbljenost, da 

bo varnostno okolje EU še dolgo zelo 

nestanovitno; poudarja, kako pomemben je 

zahodni Balkan za varnost in stabilnost 

EU, in meni, da je treba okrepiti politična 

prizadevanja EU ter se osredotočiti na to 

regijo, tudi z okrepitvijo mandata misij EU 

v okviru skupne varnostne in obrambne 

politike; je močno prepričan, da je mogoče 

ranljivost EU odpraviti s tesnejšim 

povezovanjem in natančnejšim 

usklajevanjem; 

7. izraža zaskrbljenost, da varnostno 

okolje EU ostaja nestanovitno; poudarja, 

kako pomemben je zahodni Balkan za 

varnost in stabilnost EU, in meni, da je 

treba okrepiti politična prizadevanja EU ter 

se osredotočiti na to regijo, tudi z 

okrepitvijo mandata misij EU v okviru 

skupne varnostne in obrambne politike; je 

močno prepričan, da je mogoče ranljivost 

EU odpraviti s tesnejšim povezovanjem in 

natančnejšim usklajevanjem; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Predlog spremembe  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva države članice, naj si 

prizadevajo za cilj porabe za obrambo v 

višini 2 % BDP in naj 20 % svojih 

obrambnih proračunov namenijo za 

opremo, ki jo je Evropska obrambna 

agencija opredelila kot potrebno, med 

drugim za s tem povezane raziskave in 

razvoj;  

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Predlog spremembe  18 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. ugotavlja, da je pri evropski 

obrambni agendi vse večji poudarek na 

vojaški mobilnosti; poudarja, da je vojaška 

mobilnost osrednje strateško orodje v 

obstoječih nevarnih razmerah in ključna 

tako za skupno varnostno in obrambno 

politiko kot tudi druge večstranske 

obveznosti držav članic, vključno z Natom; 

poudarja, kako pomembno je prilagoditi 

obstoječa omrežja potrebam vojaške 

mobilnosti; zato pozdravlja, da je bila 

vojaška mobilnost vključena ne le v 

predlog za novi instrument za povezovanje 

Evrope, temveč tudi v stalno strukturno 

sodelovanje (PESCO), in spominja na 

njeno pomembno vlogo v sodelovanju EU-

Nato; poudarja, da je treba te različne 

projekte ustrezno usklajevati, tudi z 

zavezniki, če želimo zagotoviti, da bodo 

prinesli pričakovane rezultate; pozdravlja 

predlog Komisije, da se 6,5 milijarde EUR 

prek instrumenta za povezovanje Evrope v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

(2021–2027) dodeli projektom vojaške 

mobilnosti;  

16. ugotavlja, da je pri evropski 

obrambni agendi vse večji poudarek na 

vojaški mobilnosti; poudarja, da je 

uravnotežena vojaška mobilnost osrednje 

strateško orodje v obstoječih nevarnih 

razmerah in ključna tako za skupno 

varnostno in obrambno politiko kot tudi 

druge večstranske obveznosti držav članic, 

vključno z Natom; poudarja, kako 

pomembno je prilagoditi obstoječa omrežja 

potrebam vojaške mobilnosti; zato 

pozdravlja, da je bila vojaška mobilnost 

vključena ne le v predlog za novi 

instrument za povezovanje Evrope, temveč 

tudi v stalno strukturno sodelovanje 

(PESCO), in spominja na njeno pomembno 

vlogo v sodelovanju EU-Nato; poudarja, da 

je treba te različne projekte geografsko 

uravnotežiti in ustrezno usklajevati, tudi z 

zavezniki, če želimo zagotoviti, da bodo 

prinesli pričakovane rezultate; pozdravlja 

predlog Komisije, da se 6,5 milijarde EUR 

prek instrumenta za povezovanje Evrope v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

(2021–2027) dodeli projektom vojaške 

mobilnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Predlog spremembe  19 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja, da mora EU uporabljati 

celoten nabor razpoložljivih instrumentov 

politike, ki vključujejo mehko in trdo moč, 

kratkoročne ukrepe ter dolgoročne politike; 

potrjuje, kako pomembno je razviti 

potrebne civilne in vojaške zmogljivosti, 

vključno z njihovim združevanjem in 

delitvijo, za spopadanje z obsežnimi 

varnostnimi izzivi v Evropi in njeni 

okolici, kakor je navedeno v globalni 

strategiji EU; opozarja, da globalna 

strategija EU spodbuja tesno sodelovanje 

na obrambnem področju v Uniji;  

20. poudarja, da mora EU uporabljati 

celoten nabor razpoložljivih instrumentov 

politike, ki vključujejo tako kratkoročne 

ukrepe kot dolgoročne politike; potrjuje, 

kako pomembno je razviti potrebne civilne 

in vojaške zmogljivosti, vključno z 

njihovim združevanjem in delitvijo, za 

spopadanje z obsežnimi varnostnimi izzivi 

v Evropi in njeni okolici, kakor je 

navedeno v globalni strategiji EU; 

opozarja, da globalna strategija EU 

spodbuja tesno sodelovanje na obrambnem 

področju v Uniji; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Predlog spremembe  20 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da si morajo države članice 

EU prizadevati za izboljšanje vojaških 

zmogljivosti, da bi pokrile ves spekter 

kopenskih, zračnih, vesoljskih, pomorskih 

in kibernetskih zmogljivosti, vključno s 

strateškimi vzvodi, da bi povečali 

verodostojnost skupne varnostne in 

obrambne politike EU; poudarja, da so 

potrebne naložbe v dejavnosti obveščanja, 

nadzora in izvidništva, satelitske 

komunikacije, avtonomni dostop do vesolja 

in stalno opazovanje zemlje, da bi bilo 

mogoče bolje oceniti notranje in zunanje 

grožnje;  

21. meni, da si morajo države članice 

EU prizadevati za izboljšanje vojaških 

zmogljivosti, da bi povečali verodostojnost 

skupne varnostne in obrambne politike EU; 

poudarja, da so potrebne naložbe v 

dejavnosti obveščanja, nadzora in 

izvidništva, satelitske komunikacije, 

avtonomni dostop do vesolja in stalno 

opazovanje zemlje, da bi bilo mogoče bolje 

oceniti notranje in zunanje grožnje; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Predlog spremembe  21 

Fabio Massimo Castaldo 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. poudarja, da bi morala biti 

prizadevanja za vojaško mobilnost 

prednostna naloga in prispevati k 

učinkovitemu izvajanju misij in operacij 

SVOP ter k obrambni drži zveze, zato 

spodbuja obe organizaciji, naj še naprej 

čim bolj tesno sodelujeta na področju 

vojaške mobilnosti, tudi z oblikovanjem 

skupnih vojaških zahtev za olajšanje hitrih 

premikov vojaških sil in opreme po Evropi, 

pri tem pa upoštevata večstranske izzive, ki 

izvirajo predvsem na jugu in vzhodu; 

poziva Komisijo, naj ta prizadevanja 

podpre s potrebnimi naložbami in po 

potrebi z zakonodajo; poudarja, da je treba 

poenostaviti upravne postopke za čezmejne 

premike sil za hitro odzivanje v EU;  

53. poudarja, da bi morala biti 

prizadevanja za geografsko uravnoteženo 

vojaško mobilnost prednostna naloga in 

prispevati k učinkovitemu izvajanju misij 

in operacij SVOP ter k obrambni drži 

zveze, zato spodbuja obe organizaciji, naj 

še naprej čim bolj tesno sodelujeta na 

področju vojaške mobilnosti, tudi z 

oblikovanjem skupnih vojaških zahtev za 

olajšanje hitrih premikov vojaških sil in 

opreme po Evropi, pri tem pa upoštevata 

večstranske izzive, ki izvirajo predvsem na 

jugu in vzhodu; poziva Komisijo, naj ta 

prizadevanja podpre s potrebnimi 

naložbami in po potrebi z zakonodajo; 

poudarja, da je treba poenostaviti upravne 

postopke za čezmejne premike sil za hitro 

odzivanje v EU; 

Or. en 

 

 


