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6.12.2017 A8-0351/12 

Predlog spremembe  12 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3.  obžaluje, da se povečujeta moč in 

število mednarodnih terorističnih 

organizacij in hudodelskih združb, kar 

utegne dobiti še dodatno spodbudo s 

porazom ISIS/Daiša in dejstvom, da 

njegovi borci bežijo, obenem pa se na jugu 

in Bližnjem vzhodu širi nestabilnost, saj v 

nestabilnih in razpadajočih državah, kot je 

Libija, ni več nadzora na velikimi območji 

brezvladja, ki so dovzetna za vpliv 

zunanjih sil; je še vedno zaskrbljen zaradi 

čezmejne razsežnosti teroristične grožnje v 

območju Sahela; globoko obžaluje, da so 

dejavnosti Demokratične ljudske republike 

Koreje, povezane z jedrskimi raketami in 

balističnimi izstrelki, povečale napetost v 

regiji in onkraj njenih meja, saj jasno 

ogrožajo mednarodni mir in varnost; 

3.  obžaluje, da se povečujeta moč in 

število mednarodnih terorističnih 

organizacij in hudodelskih združb, kar 

utegne dobiti še dodatno spodbudo s 

porazom ISIS/Daiša in dejstvom, da 

njegovi borci bežijo, obenem pa se na jugu 

in Bližnjem vzhodu širi nestabilnost, saj v 

nestabilnih in razpadajočih državah, kot je 

Libija, ni več nadzora na velikimi območji 

brezvladja, ki so dovzetna za vpliv 

zunanjih sil; je še vedno zaskrbljen zaradi 

čezmejne razsežnosti teroristične grožnje v 

območju Sahela; je v enaki meri 

zaskrbljen zaradi regionalne in svetovne 

oboroževalne tekme in izvoza vojaške 

tehnologije v nedemokratične države, ki 

sistematično kršijo človekove pravice in 

humanitarno pravo, vodijo agresivno 

zunanjo politiko in podpirajo teroristične 

države; močno obžaluje nenehno širjenje 

lokalnih in regionalnih oboroženih 

konfliktov, ki pogosto sovpadajo in so 

povezani s kampanjami etničnega 

čiščenja in sektaško politiko; globoko 

obžaluje, da so dejavnosti Demokratične 

ljudske republike Koreje, povezane z 

jedrskimi raketami in balističnimi izstrelki, 

povečale napetost v regiji in onkraj njenih 

meja, saj jasno ogrožajo mednarodni mir in 

varnost; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Predlog spremembe  13 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da je terorizem dandanes 

eden ključnih izzivov za varnost 

državljanov EU, saj je za preprečevanje 

nadaljnjih terorističnih napadov in boj proti 

temeljnim vzrokom zanje potrebno hitro, 

odločno in usklajeno ravnanje na notranji 

in zunanji ravni; zlasti poudarja, da je treba 

preprečiti radikalizacijo, blokirati vse vire 

financiranja terorističnih organizacij, se 

spopasti s teroristično propagando ter 

blokirati uporabo interneta in družbenih 

omrežij v te namene, tudi s storitvami 

samodejnega odstranjevanja, prav tako pa 

izboljšati izmenjavo informacij med 

varnostnimi službami držav članic, pa tudi 

s tretjimi državami, zvezo Nato in drugimi 

ustreznimi partnerskimi organizacijami; 

meni, da bi moral mandat misij SVOP 

vključevati boj proti terorizmu, da bi bilo 

mogoče dosledneje prispevati k 

programom deradikalizacije, zlasti v 

primeru misij EULEX na Kosovu ter 

EUFOR ALTHEA v Bosni in 

Hercegovini, torej dveh državah, v kateri 

se iz tujine vrača precej borcev; 

6. meni, da je terorizem dandanes 

eden ključnih izzivov za varnost 

državljanov EU, saj je za preprečevanje 

nadaljnjih terorističnih napadov in boj proti 

temeljnim vzrokom zanje potrebno hitro, 

odločno in usklajeno ravnanje na notranji 

in zunanji ravni; zlasti poudarja, da je treba 

preprečiti radikalizacijo, blokirati vse vire 

financiranja terorističnih organizacij, se 

spopasti s teroristično propagando ter 

blokirati uporabo interneta in družbenih 

omrežij v te namene, prav tako pa 

izboljšati izmenjavo informacij med 

varnostnimi službami držav članic, pa tudi 

s tretjimi državami, zvezo Nato in drugimi 

ustreznimi partnerskimi organizacijami; 

meni, da bi moral mandat nekaterih 

ukrepov SZVP/SVOP vključevati boj proti 

terorizmu, da bi bilo mogoče dosledneje 

prispevati k programom deradikalizacije; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Predlog spremembe  14 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11.  je trdno prepričan, da bi morala EU, 

kadar je to potrebno, odločno ukrepati za 

oblikovanje svoje prihodnosti, saj sta 

notranja in zunanja varnost vse bolj 

prepleteni, to pa neposredno vpliva na vse 

evropske državljane; svari, da lahko 

pomanjkanje skupnega pristopa vodi v 

neusklajenost in razdrobljenost ukrepov, 

dopušča večkratno podvajanje in 

neučinkovitost, Unija in države članice pa 

utegnejo biti zaradi tega ranljive; zato 

meni, da bi morala imeti EU možnost 

učinkovito izkoriščati celotno paleto 

notranjih in zunanjih varnostnih 

instrumentov, in sicer do ravni iz člena 

42(7) PEU; poudarja, da je cilj opredelitve 

skupne obrambne politike iz člena 42(2) 

PEU vzpostaviti skupno obrambo ter 

zagotoviti Uniji strateško avtonomijo, da 

bi lahko spodbujala mir in varnost v Evropi 

in po svetu; poudarja praktične in finančne 

koristi nadaljnjega povezovanja evropskih 

obrambnih zmogljivosti; 

11. je trdno prepričan, da bi morala EU, 

kadar je to potrebno, odločno ukrepati za 

oblikovanje svoje prihodnosti, saj sta 

notranja in zunanja varnost vse bolj 

prepleteni, to pa neposredno vpliva na vse 

evropske državljane; svari, da lahko 

pomanjkanje skupnega pristopa vodi v 

neusklajenost in razdrobljenost ukrepov, 

dopušča večkratno podvajanje in 

neučinkovitost, Unija in države članice pa 

utegnejo biti zaradi tega ranljive; zato 

meni, da bi morala imeti EU možnost 

učinkovito izkoriščati celotno paleto 

zunanjih varnostnih instrumentov v okviru 

petersberških nalog iz člena 43(1) PEU; 

poudarja, da je cilj učinkovite SVOP 

vzpostaviti skupno obrambo ter zagotoviti 

Uniji operativno avtonomijo, da bi lahko 

spodbujala mir in varnost v Evropi in po 

svetu; poudarja praktične in finančne 

koristi nadaljnjega povezovanja evropskih 

obrambnih zmogljivosti; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Predlog spremembe  15 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja viden napredek, dosežen 

pri oblikovanju močnejše evropske 

obrambe, odkar je bila junija 2016 sprejeta 

globalne strategija EU za zunanjo in 

varnostno politiko; pozdravlja zlasti 

začetek delovanja evropskega obrambnega 

sklada, predlagano širjenje pripravljalnega 

ukrepa za raziskave na področju obrambe 

in zakonodajni predlog za evropski 

program za razvoj obrambne industrije 

(EDIDP); poziva države članice, naj v 

prihodnje povečajo finančne prispevke v 

proračun EU, da bi bilo mogoče pokriti 

dodatne stroške, ki jih EU prinaša evropski 

obrambni sklad; 

13. pozdravlja viden napredek, dosežen 

pri oblikovanju močnejše evropske 

obrambe, odkar je bila junija 2016 sprejeta 

globalne strategija EU za zunanjo in 

varnostno politiko; je seznanjen zlasti z 

začetkom delovanja evropskega 

obrambnega sklada, predlaganim 

širjenjem pripravljalnega ukrepa za 

raziskave na področju obrambe in 

zakonodajnim predlogom za evropski 

program za razvoj obrambne industrije 

(EDIDP); poziva države članice, naj v 

prihodnje združijo finančne prispevke v 

medvladnih skladih na ravni EU, da bi 

bilo mogoče pokriti dodatne stroške, ki jih 

prinaša cilj okrepitve SVOP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Predlog spremembe  16 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16.  poudarja, da so se Komisija in vse 

več držav članic zavezale k začetku 

delovanja evropske obrambne unije ter da 

so evropski državljani temu močno 

naklonjeni; poudarja, da je to v skladu z 

zahtevo državljanov Unije in Parlamenta, 

zlasti prek številnih pozivov, izraženih v 

njegovih prejšnjih resolucijah; izpostavlja 

večjo učinkovitost ter odpravo podvajanja 

in zmanjšanje stroškov, ki jih bo prineslo 

močnejše evropsko povezovanje na 

obrambnem področju; poudarja pa, da 

vzpostavitev dejanske evropske obrambne 

unije zahteva politično voljo in odločnost; 

poziva države članice, naj se zavežejo 

skupni in avtonomni evropski obrambi ter 

naj si prizadevajo, da bi njihovi 

nacionalni proračuni za obrambo v 

desetih letih znašali vsaj 2 % njihovega 

BDP; 

16.  poudarja, da so se Komisija in vse 

več držav članic zavezale k okrepitvi 

SVOP ter da so evropski državljani temu 

močno naklonjeni; poudarja, da je to v 

skladu z zahtevo državljanov Unije in 

Parlamenta, zlasti prek številnih pozivov, 

izraženih v njegovih prejšnjih resolucijah; 

izpostavlja večjo učinkovitost ter odpravo 

podvajanja in zmanjšanje stroškov, ki jih 

bo prineslo močnejše evropsko 

povezovanje na obrambnem področju; 

poudarja pa, da okrepitev SVOP zahteva 

stalno politično voljo in odločnost; je 

prepričan, da skupni letni obrambni 

odhodki v višini 200 milijard EUR, s 

katerimi je EU-28 po porabi za obrambo v 

svetovnem merilu na drugem mestu, 

zagotavljajo zadostna finančna sredstva 

za obrambni sektor; poudarja, da glede na 

letno povečanje učinkovitosti v znesku 

med 25 in 100 milijard EUR ni nikakršne 

potrebe za militarizacijo sedanjega 

proračuna EU ali pripravo podobnih 

načrtov za naslednji večletni finančni 

okvir; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Predlog spremembe  17 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18.  poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in Komisijo, naj ukrepata v 

zvezi s pozivi Parlamenta k pripravi bele 

knjige o varnosti in obrambi EU v okviru 

priprav naslednjega večletnega 

finančnega okvira, kot je zahteval 

Parlament v svojih resolucijah z dne 22. 

novembra 2016, 23. novembra 2016 in 16. 

marca 2017; meni, da sta vzpostavitev 

evropske obrambne unije s povezovanjem 

strateške usmeritve in prispevkov EU k 

razvoju zmogljivosti ter oblikovanje 

evropskega institucionalnega okvira za 

obrambo elementa, ki morata biti podprta z 

medinstitucionalnim dogovorom; poudarja, 

da je mogoče s celovitim in zaupanja 

vrednim delom vseh deležnikov razširiti 

področje uporabe in povečati učinkovitost 

obrambnih odhodkov; prav tako poziva k 

opredelitvi vplivnejše vloge za nevtralne 

države, kot sta Avstrija in Švedska, ne da 

bi s tem postavili pod vprašaj nevtralnost 

posameznih držav članic; 

18.  poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in Komisijo, naj ukrepata v 

zvezi s pozivi Parlamenta k pripravi bele 

knjige o varnosti in obrambi EU, kot je 

zahteval Parlament v svojih resolucijah z 

dne 22. novembra 2016, 23. novembra 

2016 in 16. marca 2017; meni, da sta 

vzpostavitev učinkovite SVOP s 

povezovanjem strateške usmeritve in 

podpore EU za razvoj zmogljivosti ter 

oblikovanje evropskega institucionalnega 

okvira za obrambo elementa, ki morata biti 

podprta z medinstitucionalnim dogovorom; 

poudarja, da je mogoče s celovitim in 

zaupanja vrednim delom vseh deležnikov 

razširiti področje uporabe in povečati 

učinkovitost obrambnih odhodkov; prav 

tako poziva k opredelitvi vplivnejše vloge 

za nevtralne države, kot sta Avstrija in 

Švedska, ne da bi s tem postavili pod 

vprašaj nevtralnost posameznih držav 

članic; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Predlog spremembe  18 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da bi morala bela knjiga 

EU o varnosti in obrambi poleg opisa 

strateškega okolja in strateških ciljev za 

naslednji večletni finančni okvir vsebovati 

tudi načrt za vzpostavljanje zmogljivosti 

EU, v katerem bi opredelili tudi potrebne 

in razpoložljive zmogljivosti, pa tudi 

pomanjkljivosti, dopolnjevati pa bi jo 

moral tudi oris predvidenih ukrepov držav 

članic in Unije v sklopu večletnega 

finančnega okvira in na daljši rok; 

19. poudarja, da bi morala bela knjiga 

EU o varnosti in obrambi poleg opisa 

strateškega okolja in strateških ciljev 

vsebovati tudi načrt za vzpostavljanje 

zmogljivosti EU, v katerem bi opredelili 

tudi potrebne in razpoložljive zmogljivosti, 

pa tudi pomanjkljivosti, dopolnjevati pa bi 

jo moral tudi oris predvidenih ukrepov 

držav članic in Unije na daljši rok; 

Or. en 



 

AM\1141468SL.docx  PE614.283v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.12.2017 A8-0351/19 

Predlog spremembe  19 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. pozdravlja namero Komisije, da bi 

v okviru naslednjega večletnega 

finančnega okvira predlagala poseben 

program za raziskave na področju obrambe 

z namenskim proračunom in lastnimi 

pravili; poudarja, da bi morale države 

članice zagotoviti dodatna sredstva za ta 

program, ne da bi posegale v obstoječe 

okvirne programe, s katerimi se 

financirajo raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije, kot je zahtevano v resoluciji 

Parlamenta z dne 5. julija 2017; ponavlja 

svoje prejšnje pozive Komisiji, naj 

zagotovi sodelovanje Unije v programih za 

raziskave in razvoj na področju obrambe, 

ki jih izvajajo države članice, ali, kjer je to 

ustrezno, skupaj z industrijo, kot je 

navedeno v členih 185 in 187 PDEU; 

21. je seznanjen z namero Komisije, da 

bi v okviru naslednjega večletnega 

finančnega okvira predlagala poseben 

program za raziskave na področju obrambe 

z namenskim proračunom in lastnimi 

pravili; poudarja, da bi morale zgolj države 

članice zagotoviti dodatna sredstva za 

sklad za skupno obrambo; poziva 

Komisijo, naj omeji prispevek Unije k 

upravni pomoči v programih za raziskave 

in razvoj na področju obrambe, ki jih 

izvajajo in financirajo države članice; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Predlog spremembe  20 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22.  pozdravlja predlog Komisije za 

evropski program za razvoj obrambne 

industrije (EDIDP); poudarja, da bi moral 

biti cilj vsakega ukrepa za podporo, 

usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov 

držav članic na področju obrambe 

prispevati k postopnemu oblikovanju 

skupne obrambne politike, kot je med 

drugim navedeno v členu 2(4) PDEU, zato 

bi moral zajemati skupni razvoj, 

standardizacijo, certificiranje in 

vzdrževanje, s čimer bi zagotovili 

sodelovalne programe in višjo stopnjo 

interoperabilnosti; poziva Komisijo, naj 

novi evropski program za razvoj obrambne 

industrije promovira čim širše, zlasti pa 

spodbuja mala in srednja podjetja, naj 

sodelujejo v skupnih čezmejnih projektih; 

22.  je seznanjen s predlogom Komisije 

za evropski program za razvoj obrambne 

industrije (EDIDP); poudarja, da bi moral 

biti cilj vsakega ukrepa Komisije za 

podporo ali usklajevanje ukrepov držav 

članic na področju obrambe ali pomoč tem 

ukrepom prispevati k vzpostavitvi 

učinkovitega evropskega obrambnega 

trga, ki vojaško tehnologijo proizvaja 

izključno za države članice, ne pa za izvoz, 

zato bi moral zajemati skupni razvoj, 

standardizacijo, certificiranje in 

vzdrževanje, s čimer bi zagotovili 

sodelovalne programe in višjo stopnjo 

interoperabilnosti; poziva Komisijo, naj 

zamisel glede novega mehanizma 

sodelovanja, namenjenega učinkovitemu 

sodelovanju v sektorju obrambne 

industrije, promovira čim širše, zlasti pa 

spodbuja mala in srednja podjetja, naj 

sodelujejo v skupnih čezmejnih projektih;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Predlog spremembe  21 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poziva Komisijo, Svet in 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj 

sodelujejo s Parlamentom v 

medinstitucionalnem dialogu o postopnem 

oblikovanju skupne obrambne politike; 

poudarja, da bi bilo treba v okviru 

naslednjega večletnega finančnega okvira 

za vse notranje vidike SVOP vzpostaviti 

celovit proračun EU za obrambo in da bi 

bilo treba v okviru Lizbonske pogodbe 

razviti doktrino za njegovo izvrševanje; 
poudarja, da je potrebna revizija 

mehanizma Athena, da bi bilo mogoče 

razširiti paleto operacij, katerih stroški so 

skupni, in spodbujati sodelovanje pri 

misijah in operacijah SVOP; 

27. poziva Evropski svet, naj javno 

razpravlja in sprejme odločitev v skladu s 

členom 42(2) PEU, ki zahteva soglasno 

odločanje, v zvezi s tem, ali začeti 

postopno oblikovanje skupne obrambne 

politike ali ne; poudarja, da je potrebna 

revizija mehanizma Athena, da bi bilo 

mogoče razširiti paleto operacij, katerih 

stroški so skupni, in spodbujati sodelovanje 

pri misijah in operacijah SVOP; 

Or. en 
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Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poudarja, da bi se moralo stalno 

strukturno sodelovanje vzpostaviti v okviru 

EU in biti upravičeno do njene učinkovite 

podpore, ob polnem spoštovanju 

pristojnosti držav članic na področju 

obrambe; ponovno poziva k ustreznemu 

financiranju stalnega strukturnega 

sodelovanja, ki bi se zagotovilo iz 

proračuna Unije; meni, da bi bilo treba v 

okviru stalnega strukturnega sodelovanja 

zahtevati sodelovanje v vseh agencijah in 

organih Unije, ki spadajo na področje 

SVOP, vključno z Evropsko akademijo za 

varnost in obrambo (EAVO); ponovno 

poziva k vzpostavitvi sistema bojnih 

skupin EU, ki bi jih v okviru 

spremenjenega mehanizma Athena uvrščali 

med skupne stroške; 

32. poudarja, da bi se moralo stalno 

strukturno sodelovanje vzpostaviti v okviru 

EU in biti upravičeno do njene učinkovite 

podpore, ob polnem spoštovanju 

pristojnosti držav članic na področju 

obrambe; obžaluje, da so se države članice 

v skupnem obvestilu o stalnem 

strukturnem sodelovanju, podpisanem 

13. novembra 2017, zavezale k povečanju 

odhodkov za obrambo in k uporabi 

sredstev proračuna EU za obrambne 

namene; meni, da bi bilo treba v okviru 

stalnega strukturnega sodelovanja zahtevati 

sodelovanje v vseh agencijah in organih 

Unije, ki spadajo na področje SVOP, 

vključno z Evropsko akademijo za varnost 

in obrambo (EAVO); ponovno poziva k 

vzpostavitvi sistema bojnih skupin EU, ki 

bi jih v okviru spremenjenega mehanizma 

Athena uvrščali med skupne stroške; 

Or. en 
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Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. poziva, naj se v okviru stalnega 

strukturnega sodelovanja vzpostavi 

civilno-vojaški strateški sedež EU, ki bo 

imel vsa pooblastila in bo sestavljen iz 

obstoječe vojaške zmogljivosti za 

načrtovanje in izvajanje (MPCC), civilne 

zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 

(CPCC) ter direktorata za krizno 

upravljanje in načrtovanje (CMPD), prav 

tako pa naj se vzpostavi platforma za 

celovito operativno podporo v celotnem 

ciklusu načrtovanja, od začetne politične 

opredelitve do natančnih načrtov; 

34. poziva, naj se vzpostavi vojaški 

strateški sedež EU, ki bo imel vsa 

pooblastila in bo sestavljen iz obstoječe 

vojaške zmogljivosti za načrtovanje in 

izvajanje (MPCC) ter direktorata za krizno 

upravljanje in načrtovanje (CMPD), prav 

tako pa naj se vzpostavi platforma za 

celovito operativno podporo v celotnem 

ciklusu načrtovanja, od začetne politične 

opredelitve do natančnih načrtov; 

Or. en 



 

AM\1141468SL.docx  PE614.283v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.12.2017 A8-0351/24 
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Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. poudarja, da bi moral usklajeni letni 

pregled na področju obrambe temeljiti na 

beli knjigi EU o varnosti in obrambi in na 

načrtu za razvoj zmogljivosti ter da bi 

moral obravnavati celoten spekter 

zmogljivosti, povezanih s SVOP, zlasti 

zmogljivosti držav članic, ki so vključene v 

stalno strukturirano sodelovanje; meni, da 

bi bilo treba na podlagi usklajenega letnega 

pregleda na področju obrambe pripraviti 

sklop konkretnih predlogov za zapolnitev 

vrzeli in določiti, kje bi bili primerni ukrepi 

Unije, da bi se to upoštevalo pri 

načrtovanju proračuna EU za naslednje 

leto; poudarja, da morata Komisija in 

Evropska obrambna agencija sodelovati pri 

oblikovanju letnih delovnih programov v 

okviru zmogljivostnega in raziskovalnega 

sklopa predlaganega evropskega 

obrambnega sklada; poudarja, da 

Evropska obrambna agencija ne bi smela 

imeti pomembne vloge le pri oblikovanju 

programa, temveč tudi pri upravljanju 

projektov, ki se financirajo v okviru 

zmogljivostnega dela; 

43. poudarja, da bi moral usklajeni letni 

pregled na področju obrambe temeljiti na 

beli knjigi EU o varnosti in obrambi in na 

načrtu za razvoj zmogljivosti ter da bi 

moral obravnavati celoten spekter 

zmogljivosti, povezanih s SVOP, zlasti 

zmogljivosti držav članic, ki so vključene v 

stalno strukturirano sodelovanje; meni, da 

bi bilo treba na podlagi usklajenega letnega 

pregleda na področju obrambe pripraviti 

sklop konkretnih predlogov za zapolnitev 

vrzeli in določiti, kje bi bili primerni ukrepi 

Unije; poudarja, da morata Komisija in 

Evropska obrambna agencija sodelovati pri 

oblikovanju letnih delovnih programov; 

poudarja, da Evropska obrambna agencija 

ne bi smela imeti pomembne vloge le pri 

oblikovanju programa, temveč tudi pri 

upravljanju projektov; 

Or. en 
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2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. pozdravlja dejavnosti operacije 

EU NAVFOR MED ter poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico in 

države članice, naj povečajo podporo za 

lokalne varnostne akterje na južni obali 

Sredozemlja; 

50. je seznanjen z dejavnostmi 

operacije EU NAVFOR MED ter poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico in 

države članice, naj povečajo podporo za 

lokalne varnostne akterje na južni obali 

Sredozemlja, in poziva k strogemu 

upoštevanju mednarodnega 

humanitarnega prava in mednarodnega 

prava človekovih pravic, zlasti pri 

sodelovanju z libijsko obalno stražo in 

drugimi libijskimi akterji; 

Or. en 

 

 

 


