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7.12.2016 A8-0360/1 

Predlog spremembe  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. je prepričan, da je – glede na že tako 

premajhen proračun EU – potrebno tudi 

dodatno financiranje s strani držav članic 

za dodatna prizadevanja za operacije, 

upravne stroške, pripravljalne ukrepe in 

pilotne projekte v okviru skupne varnostne 

in obrambne politike, potrebna pa so tudi 

prizadevanja za izboljšanje sinergij; poziva 

Komisijo in države članice, naj izkoristijo 

priložnost sedanje revizije/pregleda 

večletnega finančnega okvira za 

obravnavanje proračunskih potreb za vse 

večje varnostne izzive; poziva države 

članice, naj povečajo svoje izdatke za 

obrambo, da bi dosegle cilje zveze NATO 

na področju zmogljivosti, ki zahtevajo, da 

se za obrambo namenita vsaj dva odstotka 

BDP; poudarja, da bi z boljšim 

usklajevanjem in manjšim prekrivanjem 

dejavnosti EU in držav članic ustvarili 

prihranke in omogočili prerazporeditev 

sredstev; 

19. je prepričan, da je – glede na že tako 

premajhen proračun EU – potrebno tudi 

dodatno financiranje s strani držav članic 

za dodatna prizadevanja za operacije in 

upravne stroške v okviru skupne varnostne 

in obrambne politike, potrebna pa so tudi 

prizadevanja za izboljšanje sinergij; poziva 

države članice, naj izkoristijo priložnost za 

obravnavanje proračunskih potreb za vse 

večje varnostne izzive; poudarja, da 

Evropska komisija v svojem akcijskem 

načrtu za obrambo navaja, da bi z boljšim 

usklajevanjem in manjšim prekrivanjem 

dejavnosti držav članic ustvarili prihranke 

in omogočili prerazporeditev sredstev v 

približnem znesku od 25 do 100 milijard 

EUR; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Predlog spremembe  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 – prva alinea 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

• oblikovanjem stalnega civilnega in 

vojaškega štaba z enako pomembnima 

vojaško zmogljivostjo za načrtovanje in 

izvajanje operacij (MPCC) ter civilno 

zmogljivostjo za načrtovanje in izvajanje 

operacij (CPCC), ki bi okrepil strateško 

in operativno načrtovanje v celotni fazi 

načrtovanja, povečal civilno–vojaško 

sodelovanje in izboljšal sposobnosti EU 

za hitro odzivanje na krize; 

• oblikovanjem stalnega vojaškega štaba, 

ki bi deloval kot pomembna vojaška 

zmogljivost za načrtovanje in izvajanje 

operacij (MPCC), na isti ravni kot 

civilna zmogljivost za načrtovanje in 

izvajanje operacij (CPCC), ki bi okrepila 

strateško in operativno načrtovanje v 

celotni fazi načrtovanja, povečala 

civilno–vojaško sodelovanje in 

izboljšala sposobnosti EU za hitro 

odzivanje na krize; 

Or. en 



 

AM\1112108SL.docx  PE596.607v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.12.2016 A8-0360/3 

Predlog spremembe  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. obžaluje, da Komisija, ESZD, EDA in 

države članice še niso v celoti izvedle 

obsežnih nalog, določenih na Svetu za 

zunanje zadeve novembra 2013 in 

Evropskih svetih leta 2013 in leta 2015; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico in komisarko za notranji trg, 

industrijo, podjetništvo ter mala in srednja 

podjetja, naj Parlamentu predstavita oceno 

izvajanja predhodnih sklepov, preden 

predlagata nove naloge; spodbuja 

pospešitev sedanjega dela na akcijskem 

načrtu za evropsko obrambo in 

prizadevanja Komisije za maksimiranje 

sodelovanja na področju obrambe, tudi s 

spodbudami na področjih, kot so notranji 

trg in javna naročila ter raziskovalna, 

prometna, vesoljska, kibernetska, 

energetska in industrijska politika; je 

seznanjen s predlogom francoskega 

predsednika o evropskem skladu za 

varnost in obrambo ter podpira razvoj 

novih in inovativnih konceptov 

financiranja in vlaganja, tudi prek 

Evropske investicijske banke in javno-

zasebnih partnerstev; 

23. obžaluje, da Komisija, ESZD, EDA in 

države članice še niso v celoti izvedle 

obsežnih nalog, določenih na Svetu za 

zunanje zadeve novembra 2013 in 

Evropskih svetih leta 2013 in leta 2015; 

poziva podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico in komisarko za notranji trg, 

industrijo, podjetništvo ter mala in srednja 

podjetja, naj Parlamentu predstavita oceno 

izvajanja predhodnih sklepov, preden 

predlagata nove naloge; spodbuja 

pospešitev sedanjega dela na akcijskem 

načrtu za evropsko obrambo in 

prizadevanja Komisije za maksimiranje 

sodelovanja na področju obrambe z 

dobrimi predlogi, podanimi 30. novembra 

2016, o tem, kako vzpostaviti evropski trg 

za obrambno opremo prek učinkovitejšega 

izvajanja dveh direktiv, povezanih z 

obrambo, in zagotavljanja njunega 

spoštovanja; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Predlog spremembe  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. opaža, da so potrebni več usklajevanja 

in jasnejše izbire glede tega, katere 

zmogljivosti vzdrževati, da bi se lahko 

države članice specializirale za določene 

zmogljivosti, saj se sicer soočajo s 

težavami, ko poskušajo vzdrževati širok 

niz povsem operativnih obrambnih 

zmogljivosti; poudarja praktične in 

finančne koristi nadaljnjega povezovanja 

evropskih obrambnih zmogljivosti in je 

seznanjen z različnimi aktualnimi 

pobudami na tem področju, ki bi jih bilo 

treba umestiti v širši okvir, da bi oblikovali 

pametni časovni načrt; podpira predloge o 

„evropskem semestru za obrambna 

vprašanja“ in poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico, naj glede 

tega predstavi konkretne predloge; meni, 

da je interoperabilnost bistvena, če želimo 

doseči večjo združljivost in povezanost sil 

držav članic; spodbuja države članice, naj 

iščejo nadaljnje možnosti za skupno 

nabavo, ohranjanje ter vzdrževanje sil in 

materiala; 

24. opaža, da so potrebni več usklajevanja 

in jasnejše izbire glede tega, katere 

zmogljivosti vzdrževati, da bi se lahko 

države članice specializirale za določene 

zmogljivosti, saj se sicer soočajo s 

težavami, ko poskušajo vzdrževati širok 

niz povsem operativnih obrambnih 

zmogljivosti; poudarja praktične in 

finančne koristi nadaljnjega povezovanja 

evropskih obrambnih zmogljivosti in je 

seznanjen z nekaterimi pobudami na tem 

področju, ki bi jih bilo treba umestiti v širši 

okvir, da bi oblikovali pametni časovni 

načrt; podpira predloge o „evropskem 

semestru za obrambna vprašanja“ in poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico, naj glede tega predstavi 

konkretne predloge; meni, da je 

interoperabilnost bistvena, če želimo 

doseči večjo združljivost in povezanost sil 

držav članic; spodbuja države članice, naj 

iščejo nadaljnje možnosti za skupno 

nabavo, ohranjanje ter vzdrževanje sil in 

materiala; spominja, da je 28 načelnikov 

generalnih štabov leta 2011 podalo 300 

predlogov za mogoče projekte združevanja 

in skupne uporabe ter da je bil od takrat 

dogovor na politični ravni dosežen le 

glede zelo majhnega števila 19 pobud; 

poziva države članice, naj nemudoma 

občutno povečajo število dogovorov o 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Predlog spremembe  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozitivno ocenjuje vlogo Evropske 

obrambne agencije pri spodbujanju in 

usklajevanju razvoja zmogljivosti ter 

poziva h krepitvi te agencije, zlasti s 

povečanjem njenega proračuna; vztraja, 

da bi bilo treba stroške za zaposlene in 

tekoče stroške agencije kriti iz proračuna 

Unije; poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico in države 

članice, naj pregledajo organizacijo, 

postopke in pretekle dejavnosti EDA; 

25. pozitivno ocenjuje vlogo Evropske 

obrambne agencije pri spodbujanju in 

usklajevanju razvoja zmogljivosti ter 

poziva h krepitvi te agencije; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico in države članice, naj 

pregledajo organizacijo, postopke in 

pretekle dejavnosti EDA; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Predlog spremembe  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. je seznanjen z akcijskim načrtom za 

obrambo, ki ga je Komisija predstavila 

30. novembra 2016; podpira analizo 

Komisije o sedanjih razmerah v 

evropskem sektorju obrambne industrije, 

za katerega so značilni razdrobljenost, 

premajhno industrijsko sodelovanje in 

neučinkovita uporaba javnega denarja; 

opozarja tudi na izjavo Komisije, da se je 

trend krčenja obrambnih proračunov še 

zaostril zaradi neučinkovitosti pri načinu 

porabe teh proračunov in da 

razdrobljenost evropskih trgov povzroča 

nepotrebno podvajanje zmogljivosti, 

organizacij in izdatkov; globoko obžaluje 

dejstvo, da se večina izdatkov za obrambo 

porabi prek nacionalnih javnih naročil, 

medtem ko delež javnih naročil v okviru 

sodelovanja predstavlja le 22 % vseh 

javnih naročil opreme; je presenečen, da 

je danes manj programov sodelovanja kot 

pred 20 leti; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Predlog spremembe  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. pozdravlja predlog predsednika 

Junckerja, da se ustanovi evropski 

obrambni sklad za spodbujanje raziskav 

in inovacij; pozdravlja sedanje delo v zvezi 

z oblikovanjem pripravljalnih ukrepov za 

obrambne raziskave, čemur bi moral v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

slediti večji namenski evropski program za 

obrambne raziskave, ki bi ga financirala 

EU, države članice pa bi zagotovile 

dodatne finančne vire; 

27. odločno zavrača zamisli, ki jih je 

Komisija predstavila v zvezi z evropskim 

obrambnim skladom; je prepričan, da se 

za vojaške raziskave ne bi smela uporabiti 

civilna sredstva EU, saj je proračun EU že 

tako premajhen, nacionalne obrambne 

strukture pa so zelo neučinkovite; odločno 

zavrača zamisel, ki je bila predstavljena 

kot tako imenovano „okno zmogljivosti“ 

in po kateri bi se nacionalni kapitalski 

prispevki v okviru Pakta za stabilnost in 

rast obravnavali kot „enkratni“, saj bo to 

spodbudilo in povečalo javno zadolževanje 

in morebiti tudi oslabilo evro; zavrača 

tudi zamisli o zlorabi bank in skladov 

EIB, ESI in ESRR, ki jih je predstavila 

Komisija, ter dvomi v zakonitost predlogov 

in gospodarsko racionalnost, na kateri 

temeljijo, v času, ko so obrestne mere za 

posojila zelo nizke; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Predlog spremembe  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  27a. opozarja, da ZDA in EU nimata 

enakih ambicij na področju varnosti in 

obrambe, kot je pojasnjeno v globalni 

strategiji EU in izvedbenem načrtu SVOP, 

ter da je primerjanje absolutnih ravni 

letnih izdatkov za obrambo – kot to počne 

Komisija v svojem akcijskem načrtu za 

obrambo – samo po sebi zavajajoče; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Predlog spremembe  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. opozarja, da se v globalni strategiji 

EU poziva k naložbam v preprečevanje 

konfliktov, Komisija in Svet pa sta 

dejansko predlagala obsežno zmanjšanje 

sredstev v proračunu za leto 2017 za edini 

instrument EU za preprečevanje 

konfliktov (instrument za prispevanje k 

stabilnosti in miru (IcSP)); poudarja, da 

je treba, glede na številne varnostne izzive 

v evropskem sosedstvu in drugje, povečati 

prizadevanja na področju preprečevanja 

konfliktov, mediacije in sprave; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Predlog spremembe  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. pozdravlja skupno izjavo o sodelovanju 

med zvezo NATO in EU, sprejeto na vrhu 

v Varšavi; v celoti podpira poglobljeno 

sodelovanje med zvezo NATO in EU na 

področjih kibernetske varnosti, migracij, 

strateškega komuniciranja in odzivanja na 

hibridne grožnje; poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico, naj do 

konca leta 2016 predstavi posebne 

predloge za nadaljnje korake na podlagi 

skupne izjave iz Varšave; je prepričan, da 

je zveza NATO bistvenega pomena za 

kolektivno varnost Evrope, in obenem 

vztraja, da bi morala EU vzdrževati 

ustrezne zmogljivosti za odzivanje; 

opozarja, da se močnejša zveza NATO in 

močnejša EU medsebojno krepita in 

dopolnjujeta; pozdravlja zavezo globalne 

strategije EU zvezi NATO kot temelju 

evropske kolektivne varnosti; poudarja, da 

bi morala EU čim bolje izkoristiti 

razpoložljive vire za varnost in obrambo 

ter se izogniti morebitnemu podvajanju; 

meni tudi, da morajo EU in države članice 

tesneje sodelovati z zvezo NATO, da bi 

zagotovili dopolnjevanje in medsebojno 

krepitev pobude zveze NATO Pametna 

obramba in pobude EU o združevanju in 

souporabi; 

30. je seznanjen s skupno izjavo o 

sodelovanju med zvezo NATO in EU, 

sprejeto na vrhu v Varšavi; v celoti podpira 

poglobljeno sodelovanje med zvezo NATO 

in EU na področjih kibernetske varnosti, 

migracij, strateškega komuniciranja in 

odzivanja na hibridne grožnje; poziva 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico, naj do konca leta 2016 

predstavi posebne predloge za nadaljnje 

korake na podlagi skupne izjave iz 

Varšave; je prepričan, da je zveza NATO 

bistvenega pomena za kolektivno varnost 

Evrope, in obenem vztraja, da bi morala 

EU vzdrževati ustrezne zmogljivosti za 

odzivanje; opozarja, da se močnejša zveza 

NATO in močnejša EU medsebojno 

krepita in dopolnjujeta; pozdravlja zavezo 

globalne strategije EU zvezi NATO kot 

temelju evropske kolektivne varnosti; 

poudarja, da bi morala EU čim bolje 

izkoristiti razpoložljive vire za varnost in 

obrambo ter se izogniti morebitnemu 

podvajanju; meni tudi, da morajo EU in 

države članice tesneje sodelovati z zvezo 

NATO, da bi zagotovili dopolnjevanje in 

medsebojno krepitev pobude zveze NATO 

Pametna obramba in pobude EU o 

združevanju in souporabi; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Predlog spremembe  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. priznava vlogo Turčije kot 

pomembnega partnerja pri reševanju 

konflikta v Siriji, v boju proti Islamski 

državi/Daišu v Siriji in Iraku ter pri 

migracijski krizi; odločno obsoja poskus 

vojaškega udara zoper demokratično 

izvoljeno vlado Turčije; spodbuja turško 

vlado, naj v skladu s svojimi zavezami kot 

članica Sveta Evrope varuje ustavni red, 

obenem pa poudarja pomen spoštovanja 

človekovih pravic, pravne države, svobode 

izražanja ter neodvisnosti sodstva in 

medijev v času po poskusu državnega 

udara; poudarja, da bi morala Turčija tesno 

sodelovati s Svetom Evrope, da bi 

zagotovila spoštovanje pravne države v 

vseh postopkih; je zaskrbljen zaradi 

represivne narave in obsega čistk, ki so se 

začele po poskusu državnega udara in 

zaradi katere so se razmere na področju 

temeljnih svoboščin in človekovih pravic v 

Turčiji močno poslabšale; je še posebej 

zaskrbljen zaradi rastočega števila 

primerov prekomerne uporabe sile s strani 

policije in slabega ravnanja s priprtimi 

osebami, nekaznovanja kršitev človekovih 

pravic, ki se nadaljuje, ter omejevanja 

neodvisnosti sodstva; 

47. priznava pomembno vlogo Turčije pri 

reševanju konflikta v Siriji, v boju proti 

Islamski državi/Daišu v Siriji in Iraku ter 

pri migracijski krizi; vseeno meni, da je bil 

sporazum o migracijah med EU in 

Turčijo napaka, ki bi jo bilo treba 

popraviti, ter namesto tega poziva države 

članice, naj prevzamejo svojo odgovornost 

za upravljanje toka beguncev; odločno 

obsoja poskus vojaškega udara zoper 

demokratično izvoljeno vlado Turčije; 

spodbuja turško vlado, naj v skladu s 

svojimi zavezami kot članica Sveta Evrope 

varuje ustavni red, obenem pa poudarja 

pomen spoštovanja človekovih pravic, 

pravne države, svobode izražanja ter 

neodvisnosti sodstva in medijev v času po 

poskusu državnega udara; poudarja, da bi 

morala Turčija tesno sodelovati s Svetom 

Evrope, da bi zagotovila spoštovanje 

pravne države v vseh postopkih; je 

zaskrbljen zaradi represivne narave in 

obsega čistk in kolektivnega preganjanja, 

ki so se začeli po poskusu državnega udara 

in zaradi katerih so se razmere na področju 

temeljnih svoboščin in človekovih pravic v 

Turčiji močno poslabšale; je še posebej 

zaskrbljen zaradi rastočega števila 

primerov prekomerne uporabe sile s strani 

policije in slabega ravnanja s priprtimi 

osebami, nekaznovanja kršitev človekovih 
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pravic, ki se nadaljuje, ter omejevanja 

neodvisnosti sodstva; zato poziva, da se 

opravi mednarodna preiskava julijskega 

poskusa državnega udara;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Predlog spremembe  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. opozarja na pomembno vlogo kulture v 

zunanji politiki EU pri spodbujanju dialoga 

ter vzajemnega razumevanja in učenja; 

poudarja, da lahko usmerjene kulturne in 

izobraževalne politike podpirajo ključne 

cilje zunanje in varnostne politike EU ter 

prispevajo h krepitvi demokracije, pravne 

države in varstva človekovih pravic; 

ponovno poudarja vlogo medkulturnega in 

medverskega dialoga v boju proti 

ekstremizmu, radikalizaciji in 

marginalizaciji; poziva Komisijo in 

Evropsko službo za zunanje delovanje 

(ESZD), naj kulturno diplomacijo in 

medkulturni dialog upoštevata v 

instrumentih EU za zunanje odnose in 

razvojni agendi EU; poziva ESZD in 

delegacije EU po vsem svetu, naj v vseh 

predstavništvih EU v partnerskih tretjih 

državah imenujejo kulturne atašeje; 

opozarja tudi na odločilno vlogo 

izobraževanja pri spodbujanju 

državljanstva in medkulturnih veščin, pa 

tudi ustvarjanju boljših gospodarskih 

obetov in izboljševanju zdravja; spodbuja 

prizadevanja Komisije, da bi povečala 

vlogo znanstvenega in raziskovalnega 

sodelovanja kot orodja mehke moči v 

evropskih zunanjih odnosih; poudarja, da 

lahko znanstvene izmenjave prispevajo k 

utrjevanju koalicij in reševanju konfliktov, 

65. opozarja na pomembno vlogo kulture v 

zunanji politiki EU, in sicer tudi pri 

vzpostavljanju dolgoročnih političnih vezi 

in naklonjenosti in ne le pri spodbujanju 

dialoga ter vzajemnega razumevanja in 

učenja; poudarja, da lahko usmerjene 

kulturne in izobraževalne politike 

podpirajo ključne cilje zunanje in 

varnostne politike EU ter prispevajo k 

zmanjšanju napetosti in krepitvi 

demokracije, pravne države in varstva 

človekovih pravic; ponovno poudarja 

vlogo medkulturnega in medverskega 

dialoga v boju proti ekstremizmu, 

radikalizaciji in marginalizaciji; poziva 

Komisijo in Evropsko službo za zunanje 

delovanje (ESZD), naj kulturno 

diplomacijo in medkulturni dialog 

upoštevata v instrumentih EU za zunanje 

odnose in razvojni agendi EU; poziva 

ESZD in delegacije EU po vsem svetu, naj 

v vseh predstavništvih EU v partnerskih 

tretjih državah imenujejo kulturne atašeje; 

opozarja tudi na odločilno vlogo 

izobraževanja pri spodbujanju 

državljanstva in medkulturnih veščin, pa 

tudi ustvarjanju boljših gospodarskih 

obetov in izboljševanju zdravja; spodbuja 

prizadevanja Komisije, da bi povečala 

vlogo znanstvenega in raziskovalnega 

sodelovanja, pa tudi izmenjav mladih, kot 
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zlasti v odnosih s sosedskimi državami EU; orodja mehke moči v evropskih zunanjih 

odnosih; poudarja, da lahko znanstvene 

izmenjave prispevajo k utrjevanju koalicij, 

tesnejšim vezem in reševanju konfliktov, 

zlasti v odnosih s sosedskimi državami EU; 

poziva, naj se znatno razširijo programi 

Erasmus+, ne samo na ravni univerz, 

temveč že na srednješolski ravni;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Predlog spremembe  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

2016/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  65a. meni, da EU potrebuje resnično 

evropski informativni kanal, če želi, da 

državljani EU razvijejo skupno vizijo 

zunanje politike in da tretje države 

dojemajo EU kot enotno; meni, da je bil 

zametek takšnega projekta program 

Euronews, ki nudi iste posnetke in 

komentarje v 13 jezikih EU in sosedstva 

(sistem multipleks), a je bil finančno in 

upravno zapostavljen in izgublja 

občinstvo; izraža resno zaskrbljenost nad 

nedavnimi dogodki, zlasti nad ukinitvijo 

oddajanja v ukrajinščini in turščini ter 

omejitvijo na zgolj digitalno oddajanje v 

arabščini in perzijščini, pa tudi nad načrti 

opustitve enotnega sistema oddajanja 

multipleks in prehoda na ločene programe 

v posameznih jezikih; poziva Svet, 

Komisijo in ESZD, naj nujno začnejo s 

poglobljenim premislekom o prihodnjem 

javnem evropskem informativnem kanalu 

in o tem, koliko bi se državam članicam 

EU zdelo vredno vložiti v to, da bi bila EU 

lastnik neodvisne televizijske postaje, ki bi 

lahko tekmovala s kanali, kot so CNN, 

BBC, Russia Today, NHK ali CCTV; 

Or. en 


