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13.5.2015 A8-0054/2 

Predlog spremembe  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Pablo 

Iglesias, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2014/2220(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da sta moč in teža Unije v 

njeni zmožnosti, da hkrati, a ob polnem 

upoštevanju določb Ustanovne listine 

Združenih narodov, mobilizira vire in 

številne diplomatske, varnostne, 

obrambne, gospodarske, trgovinske, 

razvojne in humanitarne instrumente; 

vztraja pri tem, da so vojaški in civilni 

instrumenti SVOP sestavni del tega 

celovitega pristopa; 

4. poudarja, da sta moč in teža Unije v 

njeni zmožnosti, da hkrati, a ob polnem 

upoštevanju določb Ustanovne listine 

Združenih narodov, mobilizira vire in 

številne diplomatske, gospodarske, 

trgovinske, razvojne in humanitarne 

instrumente ter pomoč; vztraja pri tem, da 

so ti civilni instrumenti sestavni del tega 

celovitega pristopa; močno obžaluje in 

zavrača dejstvo, da so v celovitem 

pristopu, ki se trenutno izvaja, vsa 

bistvena področja politik podrejena SZVP 

in SVOP, posledično pa povsem 

geostrateškim in gospodarskim interesom 

EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Pablo 

Iglesias, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2014/2220(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. meni, da je vprašanje financiranja 

misij in operacij SVOP bistveno, če želimo 

zagotoviti prihodnost te politike; obžaluje, 

da na podlagi razprave, ki je bila v zvezi s 

tem sprožena na zasedanju Sveta 

decembra 2013, doslej ni bil podan noben 

konkreten predlog; poziva, naj se z 

mehanizmom Athena sistematično poskrbi 

za financiranje stroškov, povezanih z 

izvajanjem operacij in misij SVOP (zlasti 

v povezavi z uporabo bojnih skupin EU, 

infrastrukturo za nastanitev sil, stroškov 

izvajanja vstopnih točk za enote na 

vojskovališča in potrebne varnostne 

zaloge hrane in goriva); poziva še, naj se 

ta mehanizem uporabi za upravljanje 

financiranja s strani držav članic na 

dvostranski podlagi in s strani tretjih 

držav ali mednarodnih organizacij, da se 

jim tako omogoči finančno sodelovanje 

pri operacijah, ter da se v ustrezno 

utemeljenih primerih podpira sodelovanje 

tretjih držav v operacijah in misijah 

kriznega odzivanja EU; 

11. zavrača financiranje misij in operacij 

SVOP, zlasti tistih vojaškega značaja in še 

posebno iz proračuna EU; opozarja, da v 

skladu s členom 41(2) Pogodbe o 

Evropski uniji odhodki, ki nastanejo 

zaradi vojaških ali obrambnih ukrepov, ne 

smejo bremeniti proračuna Unije; zavrača 

mehanizem Athena in predlagano 

razširitev upravičenih stroškov 

mehanizma, na primer razporejanje 

bojnih skupin EU, saj bi to povečalo 

samodejni finančni prispevek vsake 

posamezne države članice pri vsaki 

vojaški misiji EU; 

 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Pablo 

Iglesias, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2014/2220(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. spodbuja nadaljnja prizadevanja za 

pospešitev financiranja civilnih misij in za 

poenostavitev postopkov odločanja in 

sistemov izvrševanja; v zvezi s tem meni, 

da bi morala Komisija z delegiranimi akti 

in v skladu s členom 210 finančne uredbe 

uvesti posebna pravila glede javnih 

naročil za ukrepe kriznega upravljanja v 

okviru SVOP, saj bi to omogočilo lažje, 

hitrejše in bolj prilagodljivo izvajanje 

operacij; 

12. postavlja pod vprašaj predlog o 

nadaljnjih prizadevanjih za pospešitev 

financiranja civilnih misij in za 

poenostavitev postopkov odločanja in 

sistemov izvrševanja, saj bi bilo treba 

dvomiti v povsem civilni značaj tovrstnih 

misij zaradi vse bolj nejasnih meja med 

civilnimi in vojaškimi vidiki ter njihovega 

mešanja, zlasti v okviru reforme 

varnostnega sektorja in misij za 

usposabljanje, kar pomeni, da so v 

nasprotju s členom 41(2) Pogodbe o 

Evropski uniji; 

 

Or. en 
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Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Pablo 

Iglesias, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2014/2220(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva k vzpostavitvi mehanizma 

vnaprejšnjega financiranja za pomoč 

državam članicam, ki želijo sodelovati v 

misiji SVOP, pri kritju stroškov, saj bi se 

na ta način lažje odločile za začetek 

misije; 

črtano 

Or. en 
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Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Pablo 

Iglesias, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2014/2220(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. ugotavlja, da so vojaške operacije 

SVOP vse bolj misije, usmerjene v 

usposabljanje oboroženih sil (EUTM Mali 

in EUTM Somalija); pozdravlja odločitev 

o izvajanju takšnih operacij, hkrati pa 

vztraja, da je treba njihov mandat 

prilagoditi okoliščinam posameznega 

primera; meni, da morajo biti formirane 

enote povsem operativne, tj. z ofenzivno 

zmogljivostjo; obžaluje, da se sedaj redko 

načrtujejo misije z izvršilnim mandatom; 

meni, da si Evropska unija glede na 

vztrajne grožnje v svojem sosedstvu ne 

more dovoliti osredotočanja zgolj na 

pokrizne instrumente ali instrumente za 

pomoč pri izhodu iz krize, ampak mora 

biti sposobna posredovati v celotnem 

spektru kriznega upravljanja, v skladu z 

Ustanovno listino Združenih narodov; 

23. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 

vojaške operacije SVOP vse bolj misije, 

usmerjene v usposabljanje oboroženih sil 

(EUTM Mali in EUTM Somalija); zavrača 

in obžaluje odločitev o izvajanju takšnih 

operacij; meni, da so prednostne naloge 

zunanje politike EU:  

– ohranjati mir, stabilnost ter 

spoštovanje temeljnih in 

človekovih pravic z miroljubno in 

civilno zunanjo politiko, v skladu 

z mednarodnim pravom in na 

nediskriminatoren način, in 

prevzeti vodilno vlogo v 

diplomatskem in miroljubnem 

razreševanju konfliktov, tudi s 

pobudami za mediacijo ter 

razoroževanjem, demobilizacijo in 

ponovnim vključevanjem, v skladu 

s Ustanovno listino Združenih 

narodov; 

– izboljšati in okrepiti režim za 

nadzor izvoza orožja na 

mednarodni ravni (Pogodba o 

trgovini z orožjem) in na ravni 

EU, s podpiranjem režima 

pogodbe o neširjenju jedrskega 

orožja in jedrski razorožitvi; 

−−−−    spodbujati izkoreninjenje 



 

AM\1061531SL.doc  PE555.233v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

revščine, humanitarno pomoč, 

trajnostni gospodarski in družbeni 

razvoj ter razvojne cilje tisočletja z 

dajanjem prednosti 

uravnoteženim gospodarskim 

odnosom, pravični trgovini in 

enakopravni porazdelitvi virov in 

bogastva v sosedstvu EU in po 

svetu; 

Or. en 



 

AM\1061531SL.doc  PE555.233v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

13.5.2015 A8-0054/7 
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Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina 

Anderson 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2014/2220(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. se zaveda pripravljenosti Sveta za 

razvoj projektov za okrepitev zmogljivosti 

EU na področju kritičnih tehnologij, kot so 

med drugim projekti daljinsko vodenih 

zračnih sistemov (RPAS) in državne 

satelitske komunikacije (Govsatcom); 

ugotavlja, da je treba za sisteme RPAS 

vzpostaviti regulativni okvir za njihovo 

začetno vključitev v evropski zračni sistem 

do leta 2016, pri čemer je treba upoštevati 

civilne in vojaške potrebe, pa tudi potrebo 

po skladnosti z mednarodnim pravom; 

poziva Komisijo, naj opiše, kako bi 

sredstva za civilno-vojaške raziskave v 

okviru Obzorja 2020 lahko uporabili za 

vključitev sistemov RPAS v evropski 

zračni prostor; 

41. se z zaskrbljenostjo zaveda 

pripravljenosti Sveta za razvoj projektov za 

okrepitev zmogljivosti EU na področju 

kritičnih tehnologij, kot so med drugim 

projekti daljinsko vodenih zračnih 

sistemov (RPAS) in državne satelitske 

komunikacije (Govsatcom); poudarja, da 

je treba za sisteme RPAS vzpostaviti 

splošni regulativni okvir, pri čemer je treba 

upoštevati civilne in vojaške potrebe, pa 

tudi potrebo po skladnosti z mednarodnim 

pravom; zavrača uporabo in razvoj 

oboroženih brezpilotnih letal ter 

nezakonito prakso izvensodnih načrtnih 

ubojev; odločno zavrača vsakršno 

vključevanje sredstev v okviru Obzorja 

2020 za vojaške, civilno-vojaške ali 

varnostne raziskave in njihovo 

financiranje iz omenjenega programa, 

zlasti za razvoj in vključitev sistemov 

RPAS v evropski zračni prostor; 

Or. en 

 

 


