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Predlog spremembe 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo 
za neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na 
prevlado elektromagnetnega spektra in 
prihodnje prelomne tehnologije na 
področju obrambe – ključni področji za 
dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope; prav tako 
pozdravlja, da je Komisija marca 2019 
sprejela prvi evropski program 
industrijskega razvoja na področju 
obrambe in objavila devet razpisov za 
zbiranje predlogov za leto 2019, med njimi 
za Eurodrone, ki je bistveni instrument za 
strateško avtonomijo Evrope; poudarja, 
da bo leta 2020 potekalo dvanajst 
dodatnih razpisov za zbiranje predlogov, 
ki bodo zajemali prednostna vprašanja na 
vseh področjih (zračnem, kopenskem, 
morskem, kibernetskem in vesoljskem); 
ugotavlja povezavo med odločitvami o 
prevzemu, ki so jih danes sprejele države 
članice, in obeti za industrijsko in 
tehnološko sodelovanje v okviru ERS;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral obrambno industrijo v Uniji, 
vključno s čezmejnimi malimi in srednjimi 
podjetji; ugotavlja, da je ta predlog prva 
pobuda, za katero se sredstva Skupnosti 
uporabljajo za neposredno podporo 
obrambnim projektom; priznava, da je to 
pomemben dosežek v evropski obrambi, 
tako na politični kot industrijski ravni; 
ugotavlja, da bi ta evropski obrambni sklad 
lahko financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit, pa tudi male in srednje 
projekte, pri katerih se ustvarjajo 
inovativne v prihodnost usmerjene rešitve 
za obrambo; ugotavlja, da se delovni 
program za leto 2019 za pripravljalni ukrep 
osredotoča na prevlado elektromagnetnega 
spektra in prihodnje prelomne tehnologije 
na področju obrambe – ključni področji za 
dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope; prav tako pozdravlja, 
da je Komisija marca 2019 sprejela prvi 
delovni evropski program industrijskega 
razvoja na področju obrambe in objavila 
devet razpisov za zbiranje predlogov za 
leto 2019 ugotavlja, da je bil med njimi 
tudi razpis za Eurodrone, ki je pomemben 
instrument za strateško avtonomijo Evrope, 
in razpis, izrecno namenjen malim in 
srednjim podjetjem, da bi spodbudili 
inovativnost v Uniji; poudarja, da bo leta 
2020 potekalo dvanajst dodatnih razpisov 
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industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

za zbiranje predlogov, ki bodo zajemali 
prednostna vprašanja na vseh področjih 
(zračnem, kopenskem, morskem, 
kibernetskem in vesoljskem); se zaveda, 
kako pomembno evropski obrambni sklad 
v EU prispeva k inovacijam, 
konkurenčnosti, učinkovitosti in 
čezmejnemu sodelovanju evropske 
obrambne industrije; ugotavlja povezavo 
med odločitvami o prevzemu, ki so jih 
danes sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru Evropskega obrambnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 

41. zavrača predlog Komisije iz junija 
2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bi omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; ugotavlja, da se bo delovni 
program za leto 2019 za pripravljalni ukrep 
osredotočil na prevlado elektromagnetnega 
spektra in prihodnje prelomne tehnologije 
na področju obrambe; prav tako nasprotuje 
temu, da je Komisija marca 2019 sprejela 
prvi evropski program industrijskega 
razvoja na področju obrambe in objavila 
devet razpisov za zbiranje predlogov za 
leto 2019, med njimi za Eurodrone; 
poudarja, da bo leta 2020 potekalo dvanajst 
dodatnih razpisov za zbiranje predlogov, ki 
bodo zajemali vprašanja na vseh področjih 
(zračnem, kopenskem, morskem, 
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Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško 
avtonomijo Evrope; poudarja, da bo leta 
2020 potekalo dvanajst dodatnih razpisov 
za zbiranje predlogov, ki bodo zajemali 
prednostna vprašanja na vseh področjih 
(zračnem, kopenskem, morskem, 
kibernetskem in vesoljskem); ugotavlja 
povezavo med odločitvami o prevzemu, ki 
so jih danes sprejele države članice, in 
obeti za industrijsko in tehnološko 
sodelovanje v okviru ERS;

kibernetskem in vesoljskem); ugotavlja 
povezavo med odločitvami o prevzemu, ki 
so jih danes sprejele države članice, in 
obeti za industrijsko in tehnološko 
sodelovanje v okviru Evropskega 
obrambnega sklada; opozarja, da 
določitev novega razdelka V o varnosti in 
obrambi, programu EU za raziskave na 
področju obrambe, evropskem 
obrambnem skladu in vojaški mobilnosti 
pomeni jasno kršitev določb iz člena 41(2) 
PEU, ki določa, da odhodki, ki nastanejo 
zaradi vojaških ali obrambnih ukrepov, ne 
smejo bremeniti proračuna Unije; ostro 
obsoja in globoko obžaluje, da se EU 
militarizira s hitrostjo brez primere; 
poudarja, da je empirično dokazano, da 
lahko mir in stabilnost najučinkoviteje 
ohranimo in spodbujamo tako, da se 
osredotočimo na izkoreninjenje revščine, 
brezpogojno humanitarno pomoč, 
trajnostni in pravičen gospodarski razvoj, 
preprečevanje, da bi globalni davčni 
sistemi omogočali korupcijo, mirno in 
diplomatsko reševanje konfliktov, 
razoroževanje, odpoklic vojaških enot in 
programe ponovne integracije;

Or. en

Predlog spremembe 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo usklajeval, 
dopolnjeval in povečal nacionalne 
naložbe v obrambo, omogočil sodelovanje 
med državami članicami za razvoj 
najsodobnejše in interoperabilne 
obrambne tehnologije in opreme in 
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projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na 
prevlado elektromagnetnega spektra in 
prihodnje prelomne tehnologije na 
področju obrambe – ključni področji za 
dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope; prav tako pozdravlja, 
da je Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

podpiral inovativno in konkurenčno 
evropsko obrambno industrijo; ugotavlja, 
da je ta predlog prva pobuda, za katero se 
sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; pozdravlja delovni 
program za leto 2019 za raziskave na 
področju obrambe, ki namenja 25 
milijonov evrov za raziskave na področjih 
prevlade elektromagnetnega spektra in 
prihodnjih prelomnih tehnologij na 
področju obrambe, ki sta ključni za 
dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope;  prav tako pozdravlja, 
da je Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe, ki predvideva 
sofinanciranje v višini 500 milijonov EUR 
za skupni razvoj obrambnih zmogljivosti v 
obdobju 2019–2020, in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

Or. fr

Predlog spremembe 331
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško 
avtonomijo Evrope; poudarja, da bo leta 
2020 potekalo dvanajst dodatnih razpisov 
za zbiranje predlogov, ki bodo zajemali 
prednostna vprašanja na vseh področjih 
(zračnem, kopenskem, morskem, 
kibernetskem in vesoljskem); ugotavlja 
povezavo med odločitvami o prevzemu, ki 
so jih danes sprejele države članice, in 
obeti za industrijsko in tehnološko 
sodelovanje v okviru ERS;

41. je seznanjen s predlogom Komisije 
iz junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bi lahko omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral nekatere deležnike v evropski 
obrambni industriji; ugotavlja, da je ta 
predlog prva pobuda, za katero se sredstva 
Skupnosti uporabljajo za neposredno 
podporo obrambnim projektom, in da je 
njegova pravna podlaga šibka; priznava, 
da gre pri tem za spremembo vzorca, kar 
zadeva proračun, saj so se doslej iz njega 
v glavnem financirali civilni programi; 
ugotavlja, da bi ta evropski obrambni sklad 
lahko financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za morebitno ohranjanje 
tehnološke neodvisnosti Evrope; prav tako 
ugotavlja, da je Komisija marca 2019 
sprejela prvi evropski program 
industrijskega razvoja na področju 
obrambe in objavila devet razpisov za 
zbiranje predlogov za leto 2019, med njimi 
za Eurodrone, ki velja za bistveni 
instrument za sodobno vojskovanje; želi 
spomniti, da je že večkrat pozval k 
skupnemu stališču Sveta o uporabi 
oboroženih brezpilotnih letal v skladu z 
mednarodnim humanitarnim pravom in 
mednarodnim pravom na področju 
človekovih pravic; poudarja, da bo leta 
2020 potekalo dvanajst dodatnih razpisov 
za zbiranje predlogov, ki bodo zajemali 
prednostna vprašanja na vseh področjih 
(zračnem, kopenskem, morskem, 
kibernetskem in vesoljskem); ugotavlja 
povezavo med odločitvami o prevzemu, ki 
so jih danes sprejele države članice, in 
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obeti za industrijsko in tehnološko 
sodelovanje v okviru Evropskega 
obrambnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 332
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 

41. je seznanjen s predlogom Komisije 
iz junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; ugotavlja, da se bo delovni 
program za leto 2019 za pripravljalni ukrep 
osredotočil na prevlado elektromagnetnega 
spektra in prihodnje prelomne tehnologije 
na področju obrambe – ključni področji za 
dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope; prav tako ugotavlja, 
da je Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru Evropskega obrambnega sklada;
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kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

Or. en

Predlog spremembe 333
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; vztraja, da 
bi moralo biti izvrševanje tega proračuna 
pregledno in vključujoče ter ne bi smelo 
biti namenjeno podpori dvostranskih 
sodelovanj, temveč spodbujanju 
resničnega industrijskega sodelovanja na 
evropski ravni; ugotavlja, da bi ta evropski 
obrambni sklad lahko financiral strukturne 
projekte, kot so evropsko letalo 
prihodnosti, evropska oklepna vozila 
prihodnosti ali evropski protiraketni ščit; 
ugotavlja, da se bo delovni program za leto 
2019 za pripravljalni ukrep osredotočil na 
prevlado elektromagnetnega spektra in 
prihodnje prelomne tehnologije na 
področju obrambe – ključni področji za 
dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope; prav tako pozdravlja, 
da je Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
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dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

Or. it

Predlog spremembe 334
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 

41. je seznanjen s predlogom Komisije 
iz junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bi lahko omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
skupne programe oboroževanja za razvoj 
zmogljivosti ter podpiral evropsko 
obrambno industrijo; ugotavlja, da je ta 
predlog prva pobuda, za katero se sredstva 
Skupnosti uporabljajo za neposredno 
podporo skupnim obrambnim projektom 
EU; priznava, da je to pomemben dosežek 
v evropski obrambi, tako na politični kot 
industrijski ravni; ugotavlja, da bi ta 
evropski obrambni sklad lahko financiral 
strukturne projekte, kot so evropsko letalo 
prihodnosti, evropska oklepna vozila 
prihodnosti ali evropski protiraketni ščit; 
pozdravlja rezultate pilotnih projektov 
EuroSWARM in SPIDER, ki ju je 
financirala EU; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
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Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

Or. de

Predlog spremembe 335
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 

41. je seznanjen s predlogom Komisije 
iz junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
poudarja, da Evropski obrambni sklad 
nikakor ne bi smel spodkopati položaja 
Nata kot temelja evropske obrambe; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
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protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru Evropskega obrambnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 336
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom, in podpira ustanovitev 
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dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

polnopravnega Evropskega obrambnega 
sklada v naslednjem večletnem finančnem 
okviru; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru Evropskega obrambnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin 
Horwood, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 41. pozdravlja predlog Komisije iz 
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junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi lahko ta evropski obrambni sklad 
sodeloval pri financiranju raziskav in 
razvoja projektov, kot so evropsko letalo 
prihodnosti, evropska oklepna vozila 
prihodnosti ali evropski protiraketni ščit; 
ugotavlja, da se bo delovni program za leto 
2019 za pripravljalni ukrep osredotočil na 
prevlado elektromagnetnega spektra in 
prihodnje prelomne tehnologije na 
področju obrambe – ključni področji za 
dolgoročno ohranjanje tehnološke 
neodvisnosti Evrope; prav tako pozdravlja, 
da je Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

Or. fr

Predlog spremembe 338
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 41
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Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
prihodnji evropski sistem za zračno 
vojskovanje, oklepna vozila, letala z veliko 
dvižno zmogljivostjo ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru Evropskega obrambnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, 
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Javier Nart, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo obrambnim 
projektom; priznava, da je to pomemben 
dosežek v evropski obrambi, tako na 
politični kot industrijski ravni; ugotavlja, 
da bi ta evropski obrambni sklad lahko 
financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru ERS;

41. pozdravlja predlog Komisije iz 
junija 2017 o ustanovitvi Evropskega 
obrambnega sklada, ki bo omogočil 
sodelovanje med državami članicami in 
podpiral evropsko obrambno industrijo; 
ugotavlja, da je ta predlog prva pobuda, za 
katero se sredstva Skupnosti uporabljajo za 
neposredno podporo skupnim obrambnim 
projektom EU; priznava, da je to 
pomemben dosežek v evropski obrambi, 
tako na politični kot industrijski ravni; 
ugotavlja, da bi ta evropski obrambni sklad 
lahko financiral strukturne projekte, kot so 
evropsko letalo prihodnosti, evropska 
oklepna vozila prihodnosti ali evropski 
protiraketni ščit; ugotavlja, da se bo 
delovni program za leto 2019 za 
pripravljalni ukrep osredotočil na prevlado 
elektromagnetnega spektra in prihodnje 
prelomne tehnologije na področju obrambe 
– ključni področji za dolgoročno 
ohranjanje tehnološke neodvisnosti 
Evrope; prav tako pozdravlja, da je 
Komisija marca 2019 sprejela prvi 
evropski program industrijskega razvoja na 
področju obrambe in objavila devet 
razpisov za zbiranje predlogov za leto 
2019, med njimi za Eurodrone, ki je 
bistveni instrument za strateško avtonomijo 
Evrope; poudarja, da bo leta 2020 potekalo 
dvanajst dodatnih razpisov za zbiranje 
predlogov, ki bodo zajemali prednostna 
vprašanja na vseh področjih (zračnem, 
kopenskem, morskem, kibernetskem in 
vesoljskem); ugotavlja povezavo med 
odločitvami o prevzemu, ki so jih danes 
sprejele države članice, in obeti za 
industrijsko in tehnološko sodelovanje v 
okviru Evropskega obrambnega sklada;

Or. en
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Predlog spremembe 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. poudarja, da je treba sprejeti 
obrambno strategijo EU, da bi učinkovito 
usmerjali in načrtovali uporabo 
Evropskega razvojnega sklada;

Or. fr

Predlog spremembe 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 
Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
pravno zavezujoča in vsebuje več 
ambicioznih zavez, da bi evropskim 
državam, ki to želijo, omogočili hitrejši 
napredek na področju skupnih obrambnih 
projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima 
stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 

črtano
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podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in ERS;

Or. fr

Predlog spremembe 342
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 
Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
pravno zavezujoča in vsebuje več 
ambicioznih zavez, da bi evropskim 
državam, ki to želijo, omogočili hitrejši 
napredek na področju skupnih obrambnih 
projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima 
stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 
podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in ERS;

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 
Pogodbe o Evropski uniji) pravno 
zavezujoča in vsebuje več ambicioznih 
zavez, da bi evropskim državam, ki to 
želijo, omogočili hitrejši napredek na 
področju skupnih obrambnih projektov; 
priznava vlogo, ki jo lahko ima stalno 
strukturno sodelovanje pri strukturiranju 
evropskega povpraševanja; poziva Svet, 
naj pojasni, kako Sklep Sveta (SVOP) 
2017/2315 z dne 11. decembra 2017, 
sprejet s kvalificirano večino, in njegov 
člen 8(2) nista v nasprotju s členom 41, ki 
v točki 2 zahteva soglasje;  ugotavlja, da se 
večje število projektov, ki so upravičeni do 
sredstev za evropski program za razvoj 
obrambne industrije, razvija v okviru 
stalnega strukturnega sodelovanja in bodo 
tudi zato upravičeni do višje stopnje 
nepovratnih sredstev; podpira popolno 
usklajenost projektov PESCO in ERS;

Or. de

Predlog spremembe 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 
Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
pravno zavezujoča in vsebuje več 
ambicioznih zavez, da bi evropskim 
državam, ki to želijo, omogočili hitrejši 
napredek na področju skupnih obrambnih 
projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima 
stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 
podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in ERS;

42. odločno zavrača izvajanje stalnega 
strukturnega sodelovanja kot temeljnega 
koraka v smeri financiranja obrambne 
Unije s sredstvi EU; poudarja, da je ta 
določba, uvedena z Lizbonsko pogodbo iz 
leta 2009 (člen 46 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) pravno zavezujoča in 
vsebuje več zavez, zaradi katerih se bo EU 
še bolj militarizirala; s tem v zvezi 
opozarja, da v primeru stalnega 
strukturnega sodelovanja obstoječe pravilo 
soglasja v Svetu v zvezi s sklepi skupne 
varnostne in obrambne politike ne bo več 
veljalo;

Or. en

Predlog spremembe 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
pravno zavezujoča in vsebuje več 
ambicioznih zavez, da bi evropskim 
državam, ki to želijo, omogočili hitrejši 
napredek na področju skupnih obrambnih 
projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima 
stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 
podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in ERS;

Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
pravno zavezujoča in vsebuje več 
ambicioznih zavez, da bi evropskim 
državam, ki to želijo, omogočili hitrejši 
napredek na področju skupnih obrambnih 
projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima 
stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 
podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in Evropskega obrambnega 
sklada; poziva, naj se tretjim državam 
omogoči čim boljši dostop do stalnega 
strukturnega sodelovanja, saj ugotavlja, 
da ima obrambna industrija teh držav 
strokovno znanje in izkušnje, sorodne 
instrumente in zmogljivosti, ki lahko 
industriji držav članic EU koristijo;

Or. en

Predlog spremembe 345
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 
Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
pravno zavezujoča in vsebuje več 
ambicioznih zavez, da bi evropskim 
državam, ki to želijo, omogočili hitrejši 
napredek na področju skupnih obrambnih 
projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima 

42. je seznanjen z izvajanjem stalnega 
strukturnega sodelovanja kot korakom v 
smeri k tesnejšemu sodelovanju na 
področju varnosti in obrambe med 
državami članicami; poudarja, da stalno 
strukturno sodelovanje nikakor ne bi 
smelo spodkopati položaja Nata kot 
temelja evropske obrambe; poudarja, da 
je določba, uvedena z Lizbonsko pogodbo 
iz leta 2009 (člen 46 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) pravno zavezujoča in 
vsebuje več ambicioznih zavez, da bi 
evropskim državam, ki to želijo, omogočili 
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stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 
podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in ERS;

hitrejši napredek na področju skupnih 
obrambnih projektov; priznava vlogo, ki jo 
lahko ima stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 
podpira popolno usklajenost projektov 
PESCO in Evropskega obrambnega 
sklada;

Or. en

Predlog spremembe 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Martin Horwood

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. pozdravlja uspešno izvajanje 
stalnega strukturnega sodelovanja kot 
temeljni korak v smeri k tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicami; 
poudarja, da je ta določba, uvedena z 
Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 (člen 46 
Pogodbe o delovanju Evropske unije) 
pravno zavezujoča in vsebuje več 
ambicioznih zavez, da bi evropskim 
državam, ki to želijo, omogočili hitrejši 
napredek na področju skupnih obrambnih 
projektov; priznava vlogo, ki jo lahko ima 
stalno strukturno sodelovanje pri 
strukturiranju evropskega povpraševanja; 
ugotavlja, da se večje število projektov, ki 
so upravičeni do sredstev za evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
razvija v okviru stalnega strukturnega 
sodelovanja in bodo tudi zato upravičeni 
do višje stopnje nepovratnih sredstev; 
podpira popolno usklajenost projektov 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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PESCO in ERS;

Or. fr

Predlog spremembe 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poudarja, da je pomembno 
povezati stalno strukturno sodelovanje z 
usklajenim letnim pregledom na področju 
obrambe, ki se je začelo leta 2017, in 
evropskim obrambnim skladom, da bi 
okrepili obrambne zmogljivosti držav 
članic; poudarja, da bodo novi projekti 
morali biti del načrta za razvoj 
zmogljivosti, ki bo omogočil krepitev 
sodelovanja med državami članicami, da 
bi v okviru Evropske obrambne agencije 
zapolnili vrzel v zmogljivostih; meni, da bi 
moral usklajeni letni pregled na področju 
obrambe učinkovito prispevati k 
usklajevanju naložb in zmogljivosti 
nacionalnih oboroženih sil, s čimer bi 
zagotovili strateško in operativno 
avtonomijo EU ter državam članicam 
omogočili, da učinkoviteje vlagajo v 
obrambo;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 348
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poudarja, da je pomembno povezati 
stalno strukturno sodelovanje z usklajenim 

43. poudarja, da je pomembno povezati 
stalno strukturno sodelovanje z usklajenim 
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letnim pregledom na področju obrambe, ki 
se je začelo leta 2017, in evropskim 
obrambnim skladom, da bi okrepili 
obrambne zmogljivosti držav članic; 
poudarja, da bodo novi projekti morali biti 
del načrta za razvoj zmogljivosti, ki bo 
omogočil krepitev sodelovanja med 
državami članicami, da bi v okviru 
Evropske obrambne agencije zapolnili 
vrzel v zmogljivostih; meni, da bi moral 
usklajeni letni pregled na področju 
obrambe učinkovito prispevati k 
usklajevanju naložb in zmogljivosti 
nacionalnih oboroženih sil, s čimer bi 
zagotovili strateško in operativno 
avtonomijo EU ter državam članicam 
omogočili, da učinkoviteje vlagajo v 
obrambo;

letnim pregledom na področju obrambe, ki 
se je začelo leta 2017, in evropskim 
obrambnim skladom, da bi okrepili 
obrambne zmogljivosti držav članic; znova 
izraža kritiko, da ukrepi v okviru 
premislekov v zvezi z obrambno politiko 
doslej niso bili strateško utemeljeni; v 
zvezi s tem poziva Svet in Komisijo, naj v 
sodelovanju z Evropskim parlamentom 
pripravita belo knjigo EU o varnosti in 
obrambi kot medinstitucionalni sporazum 
ter strateški dokument za obrambno 
industrijo v obdobju 2021-2027; poudarja, 
da bodo novi projekti morali biti del načrta 
za razvoj zmogljivosti, ki bo omogočil 
krepitev sodelovanja med državami 
članicami, da bi v okviru Evropske 
obrambne agencije zapolnili vrzel v 
zmogljivostih; meni, da bi moral usklajeni 
letni pregled na področju obrambe 
učinkovito prispevati k usklajevanju naložb 
in zmogljivosti nacionalnih oboroženih sil, 
s čimer bi zagotovili strateško in 
operativno avtonomijo EU ter državam 
članicam omogočili, da učinkoviteje 
vlagajo v obrambo;

Or. de

Predlog spremembe 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poudarja, da je pomembno povezati 
stalno strukturno sodelovanje z usklajenim 
letnim pregledom na področju obrambe, ki 
se je začelo leta 2017, in evropskim 
obrambnim skladom, da bi okrepili 
obrambne zmogljivosti držav članic; 
poudarja, da bodo novi projekti morali biti 
del načrta za razvoj zmogljivosti, ki bo 
omogočil krepitev sodelovanja med 

43. poudarja, da je potrebno uskladiti 
stalno strukturno sodelovanje z usklajenim 
letnim pregledom na področju obrambe, ki 
se je začel izvajati leta 2017, in evropskim 
obrambnim skladom, da bi okrepili 
obrambne zmogljivosti držav članic in 
optimizirali njihovo proračunsko porabo 
na tem področju; poudarja, da bodo novi 
projekti morali biti del načrta za razvoj 
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državami članicami, da bi v okviru 
Evropske obrambne agencije zapolnili 
vrzel v zmogljivostih; meni, da bi moral 
usklajeni letni pregled na področju 
obrambe učinkovito prispevati k 
usklajevanju naložb in zmogljivosti 
nacionalnih oboroženih sil, s čimer bi 
zagotovili strateško in operativno 
avtonomijo EU ter državam članicam 
omogočili, da učinkoviteje vlagajo v 
obrambo;

zmogljivosti, ki bo omogočil krepitev 
sodelovanja med državami članicami, da bi 
v okviru Evropske obrambne agencije 
zapolnili vrzel v zmogljivostih; meni, da bi 
moral usklajeni letni pregled na področju 
obrambe učinkovito prispevati k 
usklajevanju in dopolnjevanje naložb in 
zmogljivosti nacionalnih oboroženih sil, s 
čimer bi zagotovili strateško in operativno 
avtonomijo EU ter državam članicam 
omogočili, da učinkoviteje vlagajo v 
obrambo;

Or. fr

Predlog spremembe 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin 
Horwood, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 43 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43a. pozdravlja polno usklajevanje med 
načrtom za razvoj zmogljivosti, ki ga je 
uvedla Evropska obrambna agencija, in 
opravljenim načrtovanjem zmogljivosti, s 
čimer se zagotavlja boljša 
interoperabilnost med vojskami evropskih 
držav, ki so članice Nata;

Or. fr

Predlog spremembe 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. je seznanjen s predlogom 44. za zadovoljstvom pozdravlja 
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Komisije, da se 6,5 milijarde EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
dodeli projektom vojaške mobilnosti;

predlog Komisije, da se 6,5 milijarde EUR 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
dodeli projektom vojaške mobilnosti; 
poudarja, da so kolektivna varnost in 
obramba držav članic EU ter njihova 
sposobnost za ukrepanje v kriznih 
razmerah v tujini odvisne predvsem od 
sposobnosti, da se zavezniške enote in 
civilno osebje za krizno upravljanje, 
material in oprema ene države lahko 
prosto in hitro premikajo po ozemlju 
druge države članice in zunaj EU;

Or. fr

Predlog spremembe 352
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. je seznanjen s predlogom Komisije, 
da se 6,5 milijarde EUR v naslednjem 
večletnem finančnem okviru dodeli 
projektom vojaške mobilnosti;

44. je seznanjen s predlogom Komisije, 
da se 6,5 milijarde EUR v naslednjem 
večletnem finančnem okviru dodeli 
projektom vojaške mobilnosti; poudarja, 
da je vojaška mobilnost strateški 
instrument, ki bo EU omogočil 
uresničevati varnostne in obrambne 
interese ob dopolnjevanju z drugimi 
organizacijami, kot je NATO;

Or. en

Predlog spremembe 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin 
Horwood, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe
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44. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se 6,5 milijarde EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
dodeli projektom vojaške mobilnosti;

44. pozdravlja predlog Komisije, da se 
6,5 milijarde EUR v naslednjem večletnem 
finančnem okviru dodeli projektom 
vojaške mobilnosti; poudarja, da je treba 
doseči napredek na področju vojaške 
mobilnosti služb v dobro EU in Nata; 
pozdravlja dejstvo, da je ta projekt del 
stalnega strukturnega sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 354
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se 6,5 milijarde EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
dodeli projektom vojaške mobilnosti;

44. pozdravlja predlog Komisije, da se 
6,5 milijarde EUR v naslednjem večletnem 
finančnem okviru dodeli projektom 
vojaške mobilnosti; poudarja, da za 
vojaško mobilnost obstajata dva izziva: 
poenostavitev postopkov in povečanje 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se 6,5 milijarde EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
dodeli projektom vojaške mobilnosti;

44. zavrača predlog Komisije, da se 6,5 
milijarde EUR v naslednjem večletnem 
finančnem okviru dodeli projektom 
vojaške mobilnosti; opominja, da člen 
41(2) PEU prepoveduje porabo 
proračunskih sredstev EU za vojaške ali 
obrambne operacije;
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Or. en

Predlog spremembe 356
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se 6,5 milijarde EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
dodeli projektom vojaške mobilnosti;

44. zavrača predlog Komisije, da se 6,5 
milijarde EUR v naslednjem večletnem 
finančnem okviru dodeli projektom 
vojaške mobilnosti; poziva k proračunsko 
nevtralnemu financiranju na ravni držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se 6,5 milijarde EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
dodeli projektom vojaške mobilnosti;

44. poudarja pomen vojaške 
mobilnosti; pozdravlja predlog Komisije, 
da se 6,5 milijarde EUR v naslednjem 
večletnem finančnem okviru dodeli 
projektom vojaške mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe
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45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, 
zlasti tistih v prvem valu, ki so predvsem 
projekti na področju zmogljivosti, pri 
katerih sodeluje kar največ držav članic; 
ugotavlja, da želena vključitev 
sodelovanja v projekte PESCO ne sme 
ogroziti prizadevanj sodelujočih držav 
članic na visoki ravni; meni, da morajo za 
pridružitev tretjih držav veljati strogi 
pogoji in na podlagi uveljavljene ter 
učinkovite vzajemnosti; poziva države, naj 
predložijo projekte s strateško evropsko 
razsežnostjo in tako okrepijo industrijsko 
ter tehnološko bazo evropske obrambe, ki 
je nujni pogoj za proces strateške 
avtonomije z osredotočenostjo zlasti na 
operativni vidik, da bi se neposredno 
odzvali na potrebe evropskih vojsk za 
delovanje v operacijah;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 359
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov PESCO in začetku tretjega vala 
13 projektov, čeprav do zdaj še noben ni 
bil uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 
le štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
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tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; poziva 
visoko predstavnico/podpredsednico, naj 
Evropskemu parlamentu nemudoma 
sporoči, kateri projekti PESCO bodo 
predčasno ukinjeni in kakšna je 
utemeljitev za njihovo ukinitev; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; v 
zvezi s tem opozarja na pravice 
Evropskega parlamenta, ki izhajajo iz 
sodbe v zadevi C-658/11; poziva države, 
naj predložijo projekte s strateško evropsko 
razsežnostjo in tako okrepijo industrijsko 
ter tehnološko bazo evropske obrambe, ki 
je nujni pogoj za proces strateške 
avtonomije z osredotočenostjo zlasti na 
operativni vidik, da bi se neposredno 
odzvali na potrebe evropskih vojsk za 
delovanje v operacijah;

Or. de

Predlog spremembe 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
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sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 361
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen, in poudarja, da je treba določiti 
konkretne roke za uresničitev projektov in 
zagotoviti jasnejši pregled njihovih 
končnih produktov; ugotavlja, da bodo leta 
2019 le štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
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evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

Or. en

Predlog spremembe 362
Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih 
držav veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

Or. en
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Predlog spremembe 363
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in se tako 
prednostno odzovejo na potrebe evropskih 
vojsk, saj naj bi bila njihova naloga na 
podlagi Pogodbe izvajati celo vrsto 
operacij skupne varnostne in obrambne 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 45
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Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih 
držav veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da mora pridružitev tretjih držav 
temeljiti na uveljavljeni in učinkoviti 
vzajemnosti; poziva države, naj predložijo 
projekte s strateško evropsko razsežnostjo 
in tako okrepijo industrijsko ter tehnološko 
bazo evropske obrambe, da bi se 
neposredno odzvali na potrebe evropskih 
vojsk za delovanje v operacijah, ne da bi 
pri tem podvajali obstoječe pobude za 
zmogljivost;

Or. en

Predlog spremembe 365
Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
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najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
meni, da morajo za pridružitev tretjih držav 
in subjektov iz tretjih držav veljati strogi 
pogoji in na podlagi uveljavljene ter 
učinkovite vzajemnosti; poziva države, naj 
predložijo projekte s strateško evropsko 
razsežnostjo in tako okrepijo industrijsko 
ter tehnološko bazo evropske obrambe, ki 
je nujni pogoj za proces strateške 
avtonomije z osredotočenostjo zlasti na 
operativni vidik, da bi se neposredno 
odzvali na potrebe evropskih vojsk za 
delovanje v operacijah;

Or. en

Predlog spremembe 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen 
Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 

45. se sprašuje o počasnem zagonu 34 
projektov in začetku tretjega vala 13 
projektov, čeprav do zdaj še noben ni bil 
uresničen; ugotavlja, da bodo leta 2019 le 
štirje projekti dosegli svojo začetne 
operativne zmogljivost; opozarja na 
pomanjkanje ambicioznosti in obsega 
nekaterih projektov, ki ne odpravljajo 
najbolj očitnih vrzeli v zmogljivostih, zlasti 
tistih v prvem valu, ki so predvsem projekti 
na področju zmogljivosti, pri katerih 
sodeluje kar največ držav članic; ugotavlja, 
da želena vključitev sodelovanja v projekte 
PESCO ne sme ogroziti prizadevanj 
sodelujočih držav članic na visoki ravni; 
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meni, da morajo za pridružitev tretjih 
držav veljati strogi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

meni, da mora biti pridružitev tretjih držav 
stalnemu strukturnemu sodelovanju 
možna samo pod vnaprej strogo 
določenimi pogoji in na podlagi 
uveljavljene ter učinkovite vzajemnosti; 
poziva države, naj predložijo projekte s 
strateško evropsko razsežnostjo in tako 
okrepijo industrijsko ter tehnološko bazo 
evropske obrambe, ki je nujni pogoj za 
proces strateške avtonomije z 
osredotočenostjo zlasti na operativni vidik, 
da bi se neposredno odzvali na potrebe 
evropskih vojsk za delovanje v operacijah;

Or. fr

Predlog spremembe 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le 
delni in politični sporazum; poudarja, da 
je pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 

46. poziva k ukinitvi evropskega 
obrambnega sklada v sedanji sestavi (v 
izključni pristojnosti Komisije) in poziva, 
naj z njim stalno upravlja Svet v skladu s 
pravilom o soglasju;
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birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih 
potreb sodelujočih držav in za dodelitev 
zadostnih proračunskih sredstev, ob 
zagotavljanju, da se industrijska znanja in 
spretnosti ne bi podvajala, da bi se izognili 
učinku izključitve nacionalnih naložb v 
obrambo in da izvajanje programov v 
sodelovanju ne bi bilo vedno bolj 
zapleteno; meni, da je razvoj evropske 
obrambne industrije z ureditvijo dostopa v 
Unijo za subjekte, ki so pod nadzorom 
tretjih oseb, za projekte, ki jih financira 
sklad, popolnoma v skladu z evropskim 
ciljem strateške avtonomije;

Or. fr

Predlog spremembe 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
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industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo, 
da bi se z inkubacijo in kapitalskimi 
naložbami podpiralo sodelovanje malih in 
tretjih podjetij in da izvajanje programov v 
sodelovanju ne bi bilo vedno bolj 
zapleteno; meni, da mora 22 držav članic 
zaradi članstva v Natu 20 % svojih 
izdatkov za obrambo nameniti za naložbe 
v nove zmogljivosti in bi torej morale del 
tega proračuna posebej odšteti za 
raziskave in razvoj, da bi zagotovile 
minimalne odhodke za to področje; 
Evropski obrambni sklad bi moral 
dejavno sodelovati z Natom, da se 
omogoči čezatlantski tehnološki in 
industrijski razvoj in se odpravijo ovire in 
protekcionizem ter zagotovi harmonizacija 
postopkov za izdajo izvoznih 
dovoljenj/politik za prenos tehnologije 
med državami članicami; posebej bi se 
bilo treba posvetiti oblikovanju projektne 
skupine med Evropsko obrambno 
agencijo in agencijama Nata 
NSPA/NCIA, ki bi pripravila načrt za 
ugotavljanje idealne opreme za nabavo, 
da bi se ustvarila najboljša vrednost za 
izdatke na področju obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 369
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Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih 
potreb sodelujočih držav in za dodelitev 
zadostnih proračunskih sredstev, ob 
zagotavljanju, da se industrijska znanja in 
spretnosti ne bi podvajala, da bi se izognili 
učinku izključitve nacionalnih naložb v 
obrambo in da izvajanje programov v 
sodelovanju ne bi bilo vedno bolj 
zapleteno; meni, da je razvoj evropske 
obrambne industrije z ureditvijo dostopa v 
Unijo za subjekte, ki so pod nadzorom 
tretjih oseb, za projekte, ki jih financira 
sklad, popolnoma v skladu z evropskim 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede delegiranih aktov za 
delovne programe, zneska sklada, 
odprtosti za tretje države in vzpostavitve 
ustrezne politike intelektualne lastnine, 
povezane z varnostjo in obrambo, da bi 
zaščitili rezultate raziskav; s tem v zvezi 
opozarja na zelo občutljiv in strateški 
značaj raziskav na področju obrambe, tako 
za industrijsko konkurenčnost kot možnosti 
za operativno avtonomijo Unije; poziva k 
preglednemu in odgovornemu upoštevanju 
prvih jasnih izkušenj, pridobljenih pri 
izvajanju evropskega programa za razvoj 
obrambne industrije, zlasti v zvezi z 
uporabo izjem za upravičene subjekte, 
pilotnega projekta in pripravljalnega 
ukrepa Unije v zvezi z raziskavami na 
področju obrambe; poziva države članice, 
naj vedno sodelujejo v procesu odločanja, 
da bi se tako izognili birokratskim 
odklonom in zagotovili, da bodo programi 
ustrezali strateškim potrebam SVOP in 
držav članic; poudarja, da bi bilo 
razumno, da bi skupnim raziskavam in 
razvoju sledila skupna politika o izvozu 
orožja na ravni EU;  meni, da zgolj z 
osredotočanjem na subvencioniranje 
družb evropske obrambne industrije iz 
proračuna EU še ne bomo ustvarili 
evropskega obrambnega sektorja, ki se bo 
lahko spopadel z visoko neučinkovitostjo 
in veliko odvisnostjo od izvoza ter 
katerega primarna naloga naj bi bila 
pomagati oboroženim silam držav članic, 
da se dobro opremijo za prihodnje 
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ciljem strateške avtonomije; operacije na področju skupne varnostne 
in obrambne politike; poudarja, da mora 
Komisija pozornost nameniti 
regulativnemu pristopu, ki temelji na 
podlagi izvrševanja obrambnega svežnja 
iz leta 2009, in dodatnim pravilom, ki so 
potrebna za določitev parametrov za 
učinkovit in majhen evropski obrambni 
trg;

Or. en

Predlog spremembe 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Andrulakis (Nikos 
Androulakis)

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; meni, 
da je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
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je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

Or. en

Predlog spremembe 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Martin Horwood

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 

46. poziva Svet, naj sprejme stališče 
Evropskega parlamenta o členu 5 uredbe 
o evropskem obrambnem skladu; 
poudarja, je treba postopek vzpostavitve 
evropskega obrambnega sklada 
nemudoma dokončati; opozarja, da ta 
instrument še ni dokončno odobren, aprila 
2019 je bil določen le delni in politični 
sporazum; poudarja, da je pomembno 
ohraniti stališče Evropskega parlamenta 
glede zneska sklada, odprtosti za tretje 
države in vzpostavitve ustrezne politike 
intelektualne lastnine, povezane z varnostjo 
in obrambo, da bi zaščitili rezultate 
raziskav; s tem v zvezi opozarja na zelo 
občutljiv in strateški značaj raziskav na 
področju obrambe, tako za industrijsko 
konkurenčnost kot strateško avtonomijo in 
suverenost Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
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raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, kolikor so končne 
stranke obrambne industrije, da bi 
zagotovili, da bodo programi ustrezali 
strateškim potrebam SVOP in držav članic; 
meni, da je uspeh evropskega obrambnega 
sklada odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

Or. fr

Predlog spremembe 372
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; poziva Evropsko 
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na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

komisijo, naj sodelovanje tretjih držav 
pogojuje z vzajemnim odprtjem trga 
vojaške opreme; s tem v zvezi opozarja na 
zelo občutljiv in strateški značaj raziskav 
na področju obrambe, tako za industrijsko 
konkurenčnost kot strateško avtonomijo 
Unije; poziva k upoštevanju prvih izkušenj, 
pridobljenih pri izvajanju evropskega 
programa za razvoj obrambne industrije, 
zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
dobavo uporabne vojaške opreme, 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

Or. de

Predlog spremembe 373
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
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opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

Or. en

Amendment 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
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Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo, 
da sodelovanje ne bi bilo preveč zapleteno 
in bi temeljilo na skupnem oboroževanju 
EU ter standardizaciji in 
interoperabilnosti vojaške opreme; meni, 
da je razvoj evropske obrambne industrije 
z ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

Or. en
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Predlog spremembe 375
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Kostas Mavridis (Costas Mavrides)

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
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ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije in 
ne nasprotuje varnostnim in obrambnim 
interesom EU in njenih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 376
Vangelis Meimarakis, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Stelios Kiburopulos (Stelios 
Kympouropoulos), Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 
bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
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se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije in 
ne nasprotuje varnostnim in obrambnim 
interesom EU in njenih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 377
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 

46. poudarja, da ima Evropski 
obrambni sklad še vedno virtualni značaj; 
opozarja, da ta instrument še ni dokončno 
odobren, aprila 2019 je bil določen le delni 
in politični sporazum; poudarja, da je 
pomembno ohraniti stališče Evropskega 
parlamenta glede zneska sklada, odprtosti 
za tretje države in vzpostavitve ustrezne 
politike intelektualne lastnine, povezane z 
varnostjo in obrambo, da bi zaščitili 
rezultate raziskav; s tem v zvezi opozarja 
na zelo občutljiv in strateški značaj 
raziskav na področju obrambe, tako za 
industrijsko konkurenčnost kot strateško 
avtonomijo Unije; poziva k upoštevanju 
prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju 
evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in 
pripravljalnega ukrepa Unije v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva 
države članice, naj vedno sodelujejo v 
procesu odločanja, da bi se tako izognili 
birokratskim odklonom in zagotovili, da 



AM\1192396SL.docx 49/112 PE643.151v01-00

SL

bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se izognili učinku 
izključitve nacionalnih naložb v obrambo 
in da izvajanje programov v sodelovanju 
ne bi bilo vedno bolj zapleteno; meni, da je 
razvoj evropske obrambne industrije z 
ureditvijo dostopa v Unijo za subjekte, ki 
so pod nadzorom tretjih oseb, za projekte, 
ki jih financira sklad, popolnoma v skladu 
z evropskim ciljem strateške avtonomije;

bodo programi ustrezali strateškim 
potrebam SVOP in držav članic; meni, da 
je uspeh evropskega obrambnega sklada 
odvisen od njegovih zmogljivosti za 
vključevanje specifičnih obrambnih potreb 
sodelujočih držav in za dodelitev zadostnih 
proračunskih sredstev, ob zagotavljanju, da 
se industrijska znanja in spretnosti ne bi 
podvajala, da bi se nacionalne naložb v 
obrambo dopolnjevale in da izvajanje 
programov v sodelovanju ne bi bilo vedno 
bolj zapleteno; meni, da je razvoj evropske 
obrambne industrije z ureditvijo dostopa v 
Unijo za subjekte, ki so pod nadzorom 
tretjih oseb, za projekte, ki jih financira 
sklad, popolnoma v skladu z evropskim 
ciljem strateške avtonomije;

Or. en

Predlog spremembe 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. želi, da odločitve o udeležbi tretjih 
oseb v projektih PESCO pod nobenim 
pogojem ne smejo izpodbijati pogojev, 
sprejetih v okviru pogajanj o ERS in 
evropskem programu za razvoj obrambne 
industrije, ob upoštevanju, da ima 
financiranje tega programa strogo 
evropski značaj;

47. želi, da odločitve o udeležbi tretjih 
oseb v projektih PESCO pod nobenim 
pogojem ne bi izpodbijale pogojev, 
sprejetih v okviru pogajanj o Evropskem 
obrambnem skladu in evropskem 
programu za razvoj obrambne industrije, 
ter da bi se sodelovanje z Združenim 
kraljestvom, ko ne bo več država članica 
EU, in čezatlantskimi partnericami 
spodbujalo, ne glede na naravo 
financiranja teh programov;

Or. en

Predlog spremembe 379
Michael Gahler



PE643.151v01-00 50/112 AM\1192396SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. želi, da odločitve o udeležbi tretjih 
oseb v projektih PESCO pod nobenim 
pogojem ne smejo izpodbijati pogojev, 
sprejetih v okviru pogajanj o ERS in 
evropskem programu za razvoj obrambne 
industrije, ob upoštevanju, da ima 
financiranje tega programa strogo 
evropski značaj;

47. želi, da odločitve o udeležbi tretjih 
oseb v projektih PESCO pod nobenim 
pogojem ne smejo izpodbijati pogojev, 
sprejetih v okviru pogajanj o ERS in 
evropskem programu za razvoj obrambne 
industrije, saj se s financiranjem tega 
programa izpostavlja evropska dodana 
vrednost;

Or. de

Predlog spremembe 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo, meni, da 
lahko ambiciozna vesoljska politika 
učinkovito prispeva k izboljšanju EVOP, 
in poudarja, da je treba doseči napredek 
pri razvoju novih zmogljivosti in 
vesoljskih tehnologij, ki se lahko 
uporabljajo tako na civilnem kot na 
vojaškem področju in s katerimi se lahko 
zagotovi evropska strateška avtonomnost, 
zlasti na področju komunikacij, 
obveščevalnih dejavnosti, nadzora, 
izvidovanja, odzivanja na nesreče in 
nadzora nad orožjem in s katerimi se 
lahko zagotovi evropska strateška 
avtonomnost; pozdravlja predlog Komisije 
za uredbo o vzpostavitvi vesoljskega 
programa Unije in agencije Evropske 
unije za vesoljski program za spodbujanje 
vodilne vloge Unije na področju vesolja v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
podpira predlog Evropskega parlamenta 
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praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

za financiranje programa v višini do 16,9 
milijarde EUR; pozdravlja napredek, ki je 
bil dosežen na ravni satelitskih storitev 
Evropske unije (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); poudarja, da so za zagotovitev 
avtonomije EU pri odločanju in delovanju 
potrebna ustrezna satelitska sredstva na 
področjih vesoljskega sistema zajemanja 
slik, zbiranja podatkov, komunikacijskih 
sistemov in spremljanja razmer v vesolju; 
meni, da je treba vesoljske storitve v celoti 
uveljaviti v praksi, da bi podprli 
načrtovanje, misije in operacije SVOP s 
satelitskimi slikami visoke ločljivosti; 
poudarja, da je treba prek Evropskega 
razvojnega sklada financirati industrijske 
projekte z vesoljsko razsežnostjo, kjer ima 
lahko Unija resnično dodano vrednost in 
lahko postane bistveni akter v novih 
svetovnih pobudah za raziskovanje 
vesolja;

Or. fr

Predlog spremembe 381
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
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zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; meni, da bodo nove varnostne 
pobude o vladnih satelitskih 
komunikacijah in spremljanju razmer v 
vesolju veliko prispevale k ciljem 
evropskega obrambnega akcijskega 
programa in krepitvi strateške avtonomije 
Unije; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 382
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 

48. priznava strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in poudarja 
potrebo po napredovanju na področju 
razvoja tehnologij; pozdravlja predstavitev 
predloga Komisije o vesoljskem programu 
v višini 16 milijard EUR za spodbujanje 
vodilne vloge Unije na področju vesolja v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
nasprotuje pa vsakršni militarizaciji 
vesoljskega sektorja; je seznanjen z 
napredkom, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
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in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija 
resnično dodano vrednost;

zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 

48. poudarja, da Evropa ne bi smela 
prispevati k militarizaciji vesolja; se 
zaveda, da je bil predlog Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja vključen v naslednji 
večletni finančni okvir; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
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SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; poudarja, da je za 
Evropsko unijo pomembno, da ima 
neodvisen dostop do vesolja; meni, da je 
treba vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
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dodano vrednost; industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

Or. fr

Predlog spremembe 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in s 
katerimi se lahko zagotovi evropska 
strateška avtonomnost; pozdravlja 
predstavitev predloga Komisije o 
vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

48. poudarja strateško razsežnost 
vesoljskega sektorja za Evropo in potrebo 
po napredovanju na področju razvoja 
tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na 
civilnem kot na vojaškem področju in v 
podporo operacijam in ciljem na področju 
skupne varnostne in obrambne politike; 
pozdravlja predstavitev predloga Komisije 
o vesoljskem programu v višini 16 milijard 
EUR za spodbujanje vodilne vloge Unije 
na področju vesolja v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; pozdravlja 
napredek, ki je bil dosežen na ravni 
satelitskih storitev Evropske unije (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); poudarja, da so za 
zagotovitev avtonomije EU pri odločanju 
in delovanju potrebna ustrezna satelitska 
sredstva na področjih vesoljskega sistema 
zajemanja slik, zbiranja podatkov, 
komunikacijskih sistemov in spremljanja 
razmer v vesolju; meni, da je treba 
vesoljske storitve v celoti uveljaviti v 
praksi, da bi podprli misije in operacije 
SVOP s satelitskimi slikami visoke 
ločljivosti; poudarja, da je treba prek 
Evropskega razvojnega sklada financirati 
industrijske projekte z vesoljsko 
razsežnostjo, kjer ima lahko Unija resnično 
dodano vrednost;

Or. en



PE643.151v01-00 56/112 AM\1192396SL.docx

SL

Predlog spremembe 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. poudarja, da so satelitske 
komunikacije bistveni element za 
obrambo, varnost, humanitarno pomoč, 
nujno pomoč in diplomatske 
komunikacije ter ključni element za 
civilne misije in vojaške operacije, zlasti v 
odročnih okoljih, kjer je infrastrukture 
malo ali je sploh ni; pozdravlja pobudo za 
vladno satelitsko komunikacijo 
Govsatcom, ki bo državam članicam 
zagotovila dostop do varnih satelitskih 
telekomunikacij; opozarja, da je bila ta 
pobuda priznana kot eden od elementov 
globalne strategije za leto 2016;

Or. fr

Predlog spremembe 387
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. poziva, naj se opravi nujna analiza 
morebitne uporabe geoprostorskih 
zmogljivosti SatCen v civilne namene; 
satelitske zmogljivosti EU bi bilo treba 
poleg varnostnih namenov uporabiti tudi 
v podporo dejavnosti EU in držav članic 
na področju spremljanja migracij, 
kmetijstva, gospodarjenja z gozdovi, 
iskanja naravnih virov, varovanja meja, 
spremljanja stanja ledenikov in številnih 
drugih področjih;

Or. en
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Predlog spremembe 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Predlog resolucije
Odstavek 48 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48b. poudarja ranljivost vesoljske 
infrastrukture za motnje, napade ali 
številne druge grožnje, tudi trke z 
vesoljskimi odpadki ali drugimi sateliti; 
znova poudarja, da je treba zavarovati 
bistveno infrastrukturo in komunikacijska 
sredstva ter razvijati odporne tehnologije; 
meni, da je treba okrepiti zmogljivosti za 
obravnavanje novih groženj v vesolju, in 
pozdravlja predlog Komisije za okrepitev 
obstoječih storitev za nadzor in sledenje v 
vesolju v okviru vesoljskega programa;

Or. fr

Predlog spremembe 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 48 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48b. poudarja, da ima danes vse več 
velesil vojaške zmogljivosti v vesolju; 
opozarja na načelo o neoboroževanju v 
vesolju, ki ga določa mednarodno pravo; 
vendar ugotavlja, da se nekatere velesile 
ne držijo tega načela in so vložile predlog 
zakona o ustanovitvi oboroženih 
vesoljskih sil, vesolje pa opredeljujejo kot 
prizorišče oboroženih spopadov; meni, da 
bi morala Unija obsoditi ta pojav širjenja 
orožja v vesolju ter uvajanje sredstev 
odvračanja v vesolje, ki so namenjeni 
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resnemu ogrožanju vesoljskih zmogljivosti 
nasprotnika, saj so ti pojavi znak, da 
obstaja strateška nestabilnost;

Or. fr

Predlog spremembe 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Predlog resolucije
Odstavek 48 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48.d meni, da bi moral prihodnji 
generalni direktorat Komisije za 
obrambno in vesoljsko industrijo 
analizirati sinergije med evropskimi 
vesoljskimi programi in evropskim 
akcijskim načrtom za obrambo iz 
novembra 2016, da bi zagotovili splošno 
skladnost na tem strateškem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 391
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. je prepričan, da je v interesu 
Unije, da ustvari varno in odprto 
pomorsko okolje, ki omogoča prost 
prehod blaga in ljudi; ugotavlja, da je 
večina strateških sredstev, ključne 
infrastrukture in zmogljivosti pod 
nadzorom držav članic in da je njihova 
pripravljenost okrepiti sodelovanje 
bistvenega pomena za evropsko varnost; 
potrjuje vlogo EU kot sile, ki zagotavlja 
svetovno pomorsko varnost, in poudarja 
pomembnost razvoja ustreznih vojaških in 

črtano
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civilnih zmogljivosti; v zvezi s tem 
pozdravlja sprejetje revidiranega 
akcijskega načrta strategije EU za 
pomorsko varnost junija 2018;

Or. en

Predlog spremembe 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi; ugotavlja, da je večina strateških 
sredstev, ključne infrastrukture in 
zmogljivosti pod nadzorom držav članic in 
da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja svetovno pomorsko 
varnost, in poudarja pomembnost razvoja 
ustreznih vojaških in civilnih zmogljivosti; 
v zvezi s tem pozdravlja sprejetje 
revidiranega akcijskega načrta strategije 
EU za pomorsko varnost junija 2018;

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki bo omogočalo strožji nadzor 
prehoda blaga in ljudi; ugotavlja, da je 
večina strateških sredstev, ključne 
infrastrukture in zmogljivosti pod 
nadzorom držav članic in da je njihova 
pripravljenost okrepiti sodelovanje 
bistvenega pomena za evropsko varnost;

Or. fr

Predlog spremembe 393
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi; ugotavlja, da je večina strateških 

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi; poudarja, da je svoboda plovbe 
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sredstev, ključne infrastrukture in 
zmogljivosti pod nadzorom držav članic in 
da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja svetovno pomorsko 
varnost, in poudarja pomembnost razvoja 
ustreznih vojaških in civilnih zmogljivosti; 
v zvezi s tem pozdravlja sprejetje 
revidiranega akcijskega načrta strategije 
EU za pomorsko varnost junija 2018;

enaka za vse in se ne sme oslabiti; 
ugotavlja, da je večina strateških sredstev, 
ključne infrastrukture in zmogljivosti pod 
nadzorom držav članic in da je njihova 
pripravljenost okrepiti sodelovanje 
bistvenega pomena za evropsko varnost; 
potrjuje vlogo EU kot sile, ki zagotavlja 
svetovno pomorsko varnost, in poudarja 
pomembnost razvoja ustreznih vojaških in 
civilnih zmogljivosti; v zvezi s tem 
pozdravlja sprejetje revidiranega 
akcijskega načrta strategije EU za 
pomorsko varnost junija 2018;

Or. en

Predlog spremembe 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi; ugotavlja, da je večina strateških 
sredstev, ključne infrastrukture in 
zmogljivosti pod nadzorom držav članic in 
da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja svetovno pomorsko 
varnost, in poudarja pomembnost razvoja 
ustreznih vojaških in civilnih zmogljivosti; 
v zvezi s tem pozdravlja sprejetje 
revidiranega akcijskega načrta strategije 
EU za pomorsko varnost junija 2018;

49. je prepričan, da je v interesu držav 
članic, da ustvarijo varno in odprto 
pomorsko okolje, ki omogoča prost zakonit 
prehod blaga in ljudi, ter ustavijo vsa 
nezakonita gibanja; ugotavlja, da je večina 
strateških sredstev, ključne infrastrukture 
in zmogljivosti pod nadzorom držav članic 
in da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
resnično vključujočo evropsko varnost; 
potrjuje, da je Evropa zmožna podpreti 
svetovno pomorsko varnost;

Or. en

Predlog spremembe 395
Pierfrancesco Majorino
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Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi; ugotavlja, da je večina strateških 
sredstev, ključne infrastrukture in 
zmogljivosti pod nadzorom držav članic in 
da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja svetovno pomorsko 
varnost, in poudarja pomembnost razvoja 
ustreznih vojaških in civilnih zmogljivosti; 
v zvezi s tem pozdravlja sprejetje 
revidiranega akcijskega načrta strategije 
EU za pomorsko varnost junija 2018;

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi; ugotavlja, da je večina strateških 
sredstev, ključne infrastrukture in 
zmogljivosti pod nadzorom držav članic in 
da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja svetovno pomorsko 
varnost; v zvezi s tem pozdravlja sprejetje 
revidiranega akcijskega načrta strategije 
EU za pomorsko varnost junija 2018;

Or. en

Predlog spremembe 396
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi; ugotavlja, da je večina strateških 
sredstev, ključne infrastrukture in 
zmogljivosti pod nadzorom držav članic in 
da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja svetovno pomorsko 
varnost, in poudarja pomembnost razvoja 
ustreznih vojaških in civilnih zmogljivosti; 
v zvezi s tem pozdravlja sprejetje 
revidiranega akcijskega načrta strategije 
EU za pomorsko varnost junija 2018;

49. je prepričan, da je v interesu Unije, 
da ustvari varno in odprto pomorsko 
okolje, ki omogoča prost prehod blaga in 
ljudi, ter obenem poudarja zmanjševanje 
napetosti; ugotavlja, da je večina strateških 
sredstev, ključne infrastrukture in 
zmogljivosti pod nadzorom držav članic in 
da je njihova pripravljenost okrepiti 
sodelovanje bistvenega pomena za 
evropsko varnost; potrjuje vlogo EU kot 
sile, ki zagotavlja pomorsko varnost, in 
poudarja pomembnost razvoja ustreznih 
vojaških in civilnih zmogljivosti; v zvezi s 
tem pozdravlja sprejetje revidiranega 
akcijskega načrta strategije EU za 
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pomorsko varnost junija 2018;

Or. en

Predlog spremembe 397
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih; poziva države članice, naj 
okrepijo svoje zmogljivosti in spodbujajo 
sodelovanje, da bi državnim in 
nedržavnim akterjem iz tretjih držav 
preprečile sovražno vmešavanje v 
odločanje na ravni EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; podpira 
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članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

odločitev Nata, da v člen 5 vključi 
kibernetske napade; spodbuja države 
članice, naj to uresničujejo tako, da si 
nudijo vzajemno pomoč v primeru 
kibernetskega napada na katero izmed njih, 
saj je 22 držav članic enako predanih 
svojim zaveznikom iz Nata;

Or. en

Predlog spremembe 399
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih; opozarja, da lahko država 
članica v primeru kibernetskega napada 
pozove k uporabi klavzule EU o vzajemni 
obrambi in solidarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 

50. verjame, da so kibernetski napadi, 
kibernetski kriminal in kibernetski 
terorizem grožnja brez primere za EU in 
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kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

njene države članice; poudarja, da je v 
kibernetskih incidentih zelo pogosto 
čezmejni element in torej zadevajo več kot 
eno državo članico EU; prepričan je, da so 
kibernetski napadi zaradi svoje narave 
grožnja, na katero se je treba odzvati na 
ravni EU; spodbuja države članice, naj si 
nudijo vzajemno pomoč, da zaščita, ki jo 
zagotavlja kibernetska varnost, ne bi bila 
razdrobljena;

Or. en

Predlog spremembe 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki nenadzorovanih migracij, 
islamističnega terorizma in v določeni 
meri kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala; prepričan je, da 
so kibernetski napadi zaradi svoje narave 
grožnja, na katero se je treba odzvati na 
ravni EU; spodbuja države članice, naj si 
nudijo vzajemno pomoč v primeru 
kibernetskega napada na katero izmed njih;

Or. en

Predlog spremembe 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 50. verjame, da se EU in njene države 



AM\1192396SL.docx 65/112 PE643.151v01-00

SL

članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU, tudi s skupnimi 
zmogljivostmi za analitično podporo; 
spodbuja države članice, naj si nudijo 
vzajemno pomoč v primeru kibernetskega 
napada na katero izmed njih;

Or. en

Predlog spremembe 403
Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

50. verjame, da se EU in njene države 
članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma, tako 
s strani državnih kot nedržavnih akterjev; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

Or. en

Predlog spremembe 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. verjame, da se EU in njene države 50. verjame, da se EU in njene države 
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članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala in terorizma; 
prepričan je, da so kibernetski napadi 
zaradi svoje narave grožnja, na katero se je 
treba odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

članice soočajo z grožnjo brez primere v 
obliki kibernetskih napadov, pa tudi 
kibernetskega kriminala, kampanj za 
dezinformiranje in terorizma; prepričan je, 
da so kibernetski napadi zaradi svoje 
narave grožnja, na katero se je treba 
odzvati na ravni EU; spodbuja države 
članice, naj si nudijo vzajemno pomoč v 
primeru kibernetskega napada na katero 
izmed njih;

Or. en

Predlog spremembe 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 50 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

50a. meni, da morata EU in NATO 
obvezno nadaljevati in izboljšati 
izmenjavo obveščevalnih podatkov, da bo 
mogoče uradno odkrivati odgovorne za 
kibernetske napade in posledično 
sprejemati omejevalne sankcije zanje; 
meni, da je treba nadaljevati z aktivnimi 
interakcijami med EU in Natom s 
sodelovanjem pri vajah za kibernetsko 
varnost, skupnimi usposabljanji in 
ohranjanjem aktivnih interakcij na 
področju kibernetske varnosti in 
obrambe;

Or. en

Predlog spremembe 406
Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 50 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

50a. poziva, naj se zagotovi stabilen vir 
financiranja za oddelek ESZD za 
strateško komuniciranje in namenijo 
znatna sredstva za skupino East 
StratCom;

Or. en

Predlog spremembe 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 50 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

50b. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj okrepi svoja prizadevanja, 
da bi izboljšala kibernetsko varnost, zlasti 
za misije SVOP, med drugim s 
sprejemanjem ukrepov na ravni EU in 
držav članic za blaženje groženj SVOP, na 
primer s krepitvijo odpornosti prek 
izobraževanja, usposabljanja in vaj ter z 
racionalizacijo izobraževanja in 
usposabljanja o kibernetski obrambi EU;

Or. en

Predlog spremembe 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja prizadevanja za 
okrepitev zmogljivosti EU za obravnavanje 
„hibridnih“ groženj, ki so kombinacija 
dvoumnih položajev, neposrednega in 
posrednega pritiska ter združevanja 

51. pozdravlja prizadevanja za 
okrepitev zmogljivosti EU za obravnavanje 
„hibridnih“ groženj, ki so kombinacija 
dvoumnih položajev, neposrednega in 
posrednega pritiska ter združevanja 
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vojaških in nevojaških zmogljivosti, in so 
del kontinuitete med notranjimi in 
zunanjimi varnostnimi izzivi EU; je 
seznanjen z razpravami o uporabi 
klavzule o medsebojni pomoči v zvezi s 
hibridnimi grožnjami, da bi Evropska 
unija lahko zagotavljala učinkovit skupni 
odziv;

vojaških in nevojaških zmogljivosti, in so 
del kontinuitete med notranjimi in 
zunanjimi varnostnimi izzivi EU;

Or. en

Predlog spremembe 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. pozdravlja prizadevanja za 
okrepitev zmogljivosti EU za obravnavanje 
„hibridnih“ groženj, ki so kombinacija 
dvoumnih položajev, neposrednega in 
posrednega pritiska ter združevanja 
vojaških in nevojaških zmogljivosti, in so 
del kontinuitete med notranjimi in 
zunanjimi varnostnimi izzivi EU; je 
seznanjen z razpravami o uporabi klavzule 
o medsebojni pomoči v zvezi s hibridnimi 
grožnjami, da bi Evropska unija lahko 
zagotavljala učinkovit skupni odziv;

51. pozdravlja prizadevanja za 
okrepitev zmogljivosti držav članic za 
obravnavanje „hibridnih“ groženj, ki so 
kombinacija dvoumnih položajev, 
neposrednega in posrednega pritiska ter 
združevanja vojaških in nevojaških 
zmogljivosti, in so del kontinuitete med 
notranjimi in zunanjimi varnostnimi izzivi 
EU; je seznanjen z razpravami o uporabi 
klavzule o medsebojni pomoči v zvezi s 
hibridnimi grožnjami, da bi Evropska unija 
lahko zagotavljala učinkovit skupni odziv;

Or. fr

Predlog spremembe 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 51 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

51a. priznava rastoči pomen 
kibernetskih zmogljivosti in zmogljivosti 
avtomatizirane inteligence; poudarja, da 
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te predstavljajo grožnjo za vse države 
članice in institucije EU; poziva vse 
institucije EU in države članice, naj še 
naprej izboljšujejo svoje kibernetske in 
avtomatizirane tehnologije; dodatno 
spodbuja sodelovanje pri tem tehnološkem 
napredku;

Or. en

Predlog spremembe 411
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije; poziva, naj se 
podpira skupna strategija za umetno 
inteligenco, ki bo lahko spodbudila 
tehnološke in industrijske zmogljivosti 
EU, a bo tudi zagotovila ustrezne etične in 
pravne standarde za zagotavljanje varne 
uporabe umetne inteligence, pri čemer bo 
zlasti osredotočena na potencialno 
nevarnost smrtonosnih avtonomnih 
orožnih sistemov ter na posledice za 
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človekove pravice in dostojanstvo;

Or. en

Predlog spremembe 412
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
spodobnosti ukrepanja na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije ter pri tem spoštuje 
stališče Parlamenta o smrtonosnih 
avtonomnih orožnih sistemih z dne 12. 
septembra 2018 in dogovor, dosežen s 
Svetom in Komisijo v povezavi z 
Evropskim obrambnim skladom;

Or. en

Predlog spremembe 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers
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Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence in strojnega 
učenja v evropski obrambi; zlasti opozarja 
na številne vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje uresničitve 
ciljev operacij; poziva Unijo, naj prek 
obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije; spodbuja 
čezatlantsko sodelovanje na tem področju, 
da se zagotovi, da bo partnerstvo pri 
razvoju in uporabi služilo maksimiziranju 
dodane vrednosti skupnih operacij in 
zavez;

Or. en

Predlog spremembe 414
Fabio Massimo Castaldo

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
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zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; opozarja pa na 
potrebo po regulaciji tega sektorja ter na 
to, da je treba v razpravi o umetni 
inteligenci oceniti etično razsežnost; 
poziva Unijo, naj prek obstoječih 
instrumentov (Evropski obrambni sklad, 
Evropski svet za inovacije, prihodnji 
program Obzorje Evropa, program za 
digitalno Evropo) podpre svoje naložbe na 
tem področju in zlasti v prelomne 
tehnologije;

Or. it

Predlog spremembe 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin 
Horwood, Klemen Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
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program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije; poziva Unijo, naj 
dejavno sodeluje pri svetovni ureditvi 
smrtonosnih avtonomnih orožnih 
sistemov;

Or. fr

Predlog spremembe 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva države 
članice, naj sodelujejo pri tem, Unijo pa, 
naj prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

Or. fr

Predlog spremembe 417
Tonino Picula

Predlog resolucije
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Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) podpre svoje 
naložbe na tem področju in zlasti v 
prelomne tehnologije;

52. priznava vedno pomembnejše 
mesto umetne inteligence v evropski 
obrambi; zlasti opozarja na številne 
vojaške aplikacije, ki izhajajo iz 
obvladovanja umetne inteligence in 
omogočajo vodenje ter spodbujanje 
operativnega okolja, pomoč pri odločanju, 
zaznavo groženj in obdelavo zbranih 
obveščevalnih podatkov; poudarja, da je 
razvoj zanesljive umetne inteligence na 
področju obrambe nepogrešljiva 
tehnologija za zagotavljanje evropske 
strateške neodvisnosti na področju 
zmogljivosti in operacij; poziva Unijo, naj 
prek obstoječih instrumentov (Evropski 
obrambni sklad, Evropski svet za inovacije, 
prihodnji program Obzorje Evropa, 
program za digitalno Evropo) ohrani in 
poveča svoje naložbe na tem področju in 
zlasti v prelomne tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 52 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

52a. opozarja, da je treba tehnologije v 
vzponu, tudi umetno inteligenco, ki se 
uporabljajo v oborožitvenih sistemih, 
razvijati in uporabljati v skladu z načeli 
odgovornih inovacij ter etičnimi načeli, 
kot sta odgovornost in spoštovanje 
mednarodnega prava; ob upoštevanju zelo 
spornega koncepta povsem avtonomnih 
oborožitvenih sistemov mora EU raziskati 
možnosti, ki jih nudi umetna inteligenca, 
ter obenem zagotoviti popolno spoštovanje 
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človekovih pravic in mednarodnega 
prava;

Or. en

Predlog spremembe 419
Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 52 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

52a. ugotavlja, da Europol v poročilu iz 
leta 2019 o položaju in trendih Evropske 
unije navaja, da je bilo v letu 2018 zaznati 
splošno povečanje teroristične 
propagande, navodil in groženj s 
kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in 
jedrskimi sredstvi ter da so se zmanjšale 
ovire za pridobivanje znanja o uporabi 
tovrstnih orožjih; v zvezi s tem poudarja, 
da je treba v Evropi izboljšati varnost, kar 
zadeva kemična, biološka, radiološka in 
jedrska sredstva; 

Or. en

Predlog spremembe 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Predlog resolucije
Odstavek 52 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

52a. prepoznava nove zmogljivosti, ki 
bodo enotam na območju vojaških 
operacij odprle nove priložnosti za 
sodelovanje v imersivnem digitalnem 
prostoru ter omogočale zaščito v skoraj 
realnem času, zlasti ko bo tehnologija 5G 
združena z drugimi inovacijami, kot so 
obrambni oblak in hipersonični obrambni 
sistemi;
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Or. en

Predlog spremembe 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 52 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

52a. poudarja, kako pomembno je 
doseči kvantno računalniško zmogljivost, 
in meni, da je treba okrepiti sodelovanje 
med EU in ZDA na tem področju, saj bi 
tako zagotovili, da bo kvantno 
računalništvo uresničeno med partnerji s 
toplimi odnosi in podobnimi cilji;

Or. en

Predlog spremembe 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 52 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

52b. poudarja, da tveganje širjenja in 
uporabe kemičnega orožja predstavlja 
resno grožnjo mednarodnemu miru in 
varnosti, zato mora EU še naprej odločno 
in dosledno podpirati Organizacijo za 
prepoved kemičnega orožja (OPCW) pri 
izvajanju njenega mandata, in sicer tako 
politično kot finančno, in da mora EU 
okrepiti svojo odpornost na hibridne in 
kemične, biološke, radiološke in jedrske 
grožnje;

Or. en
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Predlog spremembe 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 53 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53a. poudarja, da je treba v delovanje 
SVOP EU vključiti vidik spola in 
upoštevati vlogo, ki jo imajo ženske v 
vojni, stabilizaciji po konfliktih in 
procesih graditve miru; poudarja, da je 
treba nasilje na podlagi spola obravnavati 
kot sredstvo vojne v regijah, ki jih 
pretresajo konflikti; izpostavlja, da ima 
vojna večji negativni učinek na ženske kot 
na moške; poziva EU in njene 
mednarodne partnerje, naj dejavno 
vključijo ženske v mirovne in 
stabilizacijske procese ter obravnavajo 
njihove posebne varnostne potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 53 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53a. opozarja na rastoč pomen varnosti 
in satelitov v vesolju; poudarja pomen 
Satelitskega centra Evropske unije in 
naroči agenciji, naj analizira varnost 
in/ali ranljivost satelitov EU in držav 
članic na vesoljske odpadke, kibernetske 
napade in neposredne napade z izstrelki 
ter o tem predloži poročilo;

Or. en
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Predlog spremembe 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja, pri čemer 
priznava, da je treba pri tem zagotavljati 
dopolnjevanje z misijami Nata in OZN;

Or. en

Predlog spremembe 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo bodisi skupaj s partnerji, kjer je 
to mogoče, bodisi neodvisno, kjer je to 
potrebno, ter pri tem v celoti izkoristijo 
mednarodno institucionalno sodelovanje 
(NATO, Organizacija združenih narodov);

Or. en

Predlog spremembe 427
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 54
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Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na 
sposobnosti Evropejcev, da za zaščito 
svojih interesov delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija EU kot 
učinkovitega in verodostojnega 
varnostnega akterja temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito univerzalnih 
vrednot, načel in norm ter svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

Or. en

Predlog spremembe 428
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno, po možnosti pa prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

Or. en

Predlog spremembe 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
OVSE, Organizacija združenih narodov);
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Or. en

Predlog spremembe 430
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
OVSE, Organizacija združenih narodov);

Or. en

Predlog spremembe 431
Vangelis Meimarakis, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Stelios Kiburopulos (Stelios 
Kympouropoulos), Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali skupaj s partnerji 
(OZN, NATO);

Or. en

Predlog spremembe 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 54
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Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek 
institucionalnega sodelovanja (NATO, 
Organizacija združenih narodov);

54. poudarja, da ambicija evropske 
strateške avtonomije temelji na sposobnosti 
Evropejcev, da za zaščito svojih interesov 
delujejo neodvisno ali prek sodelovanja 
med državami;

Or. fr

Predlog spremembe 433
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomija osredotočiti na 
trajnostno sodelovanje in strateška 
partnerstva z državami in organizacijami, 
ki so jim skupne vrednote Unije; 
pozdravlja tudi prispevke partnerjev SVOP 
k misijam in operacijam Unije;

55. meni, da je multilateralizem 
bistvena vrednota za varnost in obrambo, 
ter poudarja bo EU postala učinkovit in 
verodostojen varnostni akter le, če bodo 
njeni ukrepi temeljili na trajnostnem 
sodelovanju in strateških partnerstvih z 
državami in organizacijami, ki so jim 
skupne vrednote Unije;  pozdravlja tudi 
prispevke partnerjev SVOP k misijam in 
operacijam Unije;

Or. en

Predlog spremembe 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da se mora evropska strateška 
avtonomija osredotočiti na trajnostno 
sodelovanje in strateška partnerstva z 
državami in organizacijami, ki so jim 

55. meni, da se mora evropska strateška 
avtonomija osredotočiti na trajnostno 
sodelovanje in strateška partnerstva z 
državami in organizacijami, ki so jim 
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skupne vrednote Unije; pozdravlja tudi 
prispevke partnerjev SVOP k misijam in 
operacijam Unije;

skupne vrednote Unije, predvsem z Natom; 
pozdravlja tudi prispevke partnerjev SVOP 
k misijam in operacijam Unije;

Or. en

Predlog spremembe 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomija osredotočiti na 
trajnostno sodelovanje in strateška 
partnerstva z državami in organizacijami, 
ki so jim skupne vrednote Unije; 
pozdravlja tudi prispevke partnerjev SVOP 
k misijam in operacijam Unije;

55. meni, da se morajo evropske 
strateške ambicije osredotočiti na 
trajnostno sodelovanje in partnerstva z 
državami in organizacijami, ki so jim 
skupne vrednote Unije; pozdravlja tudi 
prispevke partnerjev SVOP k misijam in 
operacijam Unije;

Or. en

Predlog spremembe 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da se mora evropska 
strateška avtonomija osredotočiti na 
trajnostno sodelovanje in strateška 
partnerstva z državami in organizacijami, 
ki so jim skupne vrednote Unije; 
pozdravlja tudi prispevke partnerjev SVOP 
k misijam in operacijam Unije;

55. meni, da morajo evropski ukrepi 
temeljiti na trajnostnem sodelovanju in 
strateških partnerstvih z državami in 
organizacijami, ki so jim skupne vrednote 
Unije; pozdravlja tudi prispevke partnerjev 
SVOP k misijam in operacijam Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 55 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

55a. poudarja, da partnerstva in 
sodelovanje z državami in organizacijami, 
ki so jim skupne vrednote EU, prispevajo 
k učinkovitejši SVOP; pozdravlja 
prispevke partnerjev SVOP k stalnim 
misijam in operacijam EU, ki prispevajo h 
krepitvi miru, regionalne varnosti in 
stabilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 55 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

55a. priznava in pozdravlja stalno 
vojaško prisotnost ZDA v Evropi ter 
pozdravlja 1,75 milijarde ameriških 
dolarjev dodatnih sredstev v proračunu, 
namenjenih evropski pobudi za 
odvračanje, za katero je zdaj za leto 2019 
namenjenih 6,531 milijarde ameriških 
dolarjev;

Or. en

Predlog spremembe 439
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 56
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Predlog resolucije Predlog spremembe

56. meni, da je bistvenega pomena 
ohraniti trdno, tesno in prednostno 
sodelovanje na področju varnosti in 
obrambe in med Unijo in Združenim 
kraljestvom po brexitu; poudarja, da bo 
sodelovanje z Združenim kraljestvom Uniji 
omogočilo zmogljivosti in operacije na 
najvišji ravni; meni, da ni primerno, da bi 
Združeno kraljestvo sistematično izključili 
iz sodelovanja na področju obrambe; 
predlaga sklenitev pogodbe o varnosti in 
obrambi z Združenim kraljestvom, ki mu 
bo omogočila, da kar najbolj sodeluje pri 
instrumentih Unije;

56. poudarja, da bosta EU in 
Združeno kraljestvo po brexitu še vedno v 
istem strateškem okolju ter se bosta 
soočala z istimi grožnjami za njun mir in 
varnost, in meni, da je bistvenega pomena 
ohraniti trdno, tesno in prednostno 
sodelovanje na področju varnosti in 
obrambe in med Unijo in Združenim 
kraljestvom po brexitu; poudarja, da bo 
sodelovanje z Združenim kraljestvom Uniji 
omogočilo zmogljivosti in operacije na 
najvišji ravni; meni, da ni primerno, da bi 
Združeno kraljestvo sistematično izključili 
iz sodelovanja na področju obrambe; 
predlaga sklenitev pogodbe o varnosti in 
obrambi z Združenim kraljestvom, ki mu 
bo omogočila, da kar najbolj sodeluje pri 
instrumentih Unije;

Or. en

Predlog spremembe 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. meni, da je bistvenega pomena 
ohraniti trdno, tesno in prednostno 
sodelovanje na področju varnosti in 
obrambe in med Unijo in Združenim 
kraljestvom po brexitu; poudarja, da bo 
sodelovanje z Združenim kraljestvom 
Uniji omogočilo zmogljivosti in operacije 
na najvišji ravni; meni, da ni primerno, da 
bi Združeno kraljestvo sistematično 
izključili iz sodelovanja na področju 
obrambe; predlaga sklenitev pogodbe o 
varnosti in obrambi z Združenim 
kraljestvom, ki mu bo omogočila, da kar 
najbolj sodeluje pri instrumentih Unije;

56. meni, da je bistvenega pomena 
ohraniti trdno, tesno in prednostno 
sodelovanje na področju varnosti in 
obrambe in med Unijo in Združenim 
kraljestvom po brexitu; poudarja, da je 
Združeno kraljestvo najbolj zmogljiva in 
predana vojaška sila Evrope; meni, da ni 
primerno, da bi Združeno kraljestvo 
sistematično izključili iz sodelovanja na 
področju obrambe; predlaga sklenitev 
dogovora o varnosti in obrambi z 
Združenim kraljestvom, ki mu bo 
omogočal, da glede na posamezne primere 
sodeluje pri misijah Unije, državi 
zagotavljal poveljstvo nad svojimi silami v 
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vsaki operaciji SVOP ter zagotavljal 
ambiciozno razmerje Združenega 
kraljestva z agencijo EDA, ki bo 
obsežnejše, kot so razmerja z ostalimi 
tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 441
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge; meni, da se z novo 
izjavo EU in Nata, ki je bila podpisana 
leta 2018, začenja novo obdobje njunega 
partnerstva, in pozdravlja dodatna 
področja sodelovanja, kot so vojaška 
mobilnost, boj proti terorizmu, krepitev 
odpornosti na kemična, biološka, 
radiološka in jedrska tveganja ter 
spodbujanje agende za ženskah in miru;

Or. en

Predlog spremembe 442
Claudiu Manda

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe
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57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge; pozdravlja 
sodelovanje EU in Nata pri vojaških vajah 
Defender-Europe 20 ter meni, da gre za 
resnično priložnost, da se testirajo 
zmogljivosti Evrope za odzivanje na 
agresijo ter preverijo razvoj in izboljšave 
prehajanja meja in vojaške mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 443
Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da bi moralo 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
krepiti obe strani in v celoti upoštevati 
posebne značilnosti in vloge obeh 
institucij ter da bi se moralo nadaljevati 
ob popolnem spoštovanju načel 
vključenosti, vzajemnosti in avtonomije 
odločanja obeh organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 444
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Hilde Vautmans

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge; poziva k zadostnemu 
usklajevanju med vsemi državami 
članicami Nata, zlasti ko gre za skupne ali 
evropske interese;

Or. en

Predlog spremembe 445
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo;

Or. en

Predlog spremembe 446
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Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge; priznava, da vse 
države članice EU niso članice Nata;

Or. en

Predlog spremembe 447
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi ozemlja, kot je izrecno 
priznana v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije; prepričan je, da je partnerstvo med 
Unijo in Natom ključno za obravnavo 
varnostnih izzivov, s katerimi se soočata 
Evropa in njeno sosedstvo; meni, da se 
mora sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

Or. en

Predlog spremembe 448
Ioan-Rareş Bogdan
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Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je strateško partnerstvo 
med Unijo in Natom ključno za obravnavo 
varnostnih izzivov, s katerimi se soočata 
Evropa in njeno sosedstvo; meni, da se 
mora sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

Or. en

Predlog spremembe 449
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da se mora 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
dopolnjevati in spoštovati medsebojne 
posebnosti in vloge;

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno priznana 
v Pogodbi o delovanju Evropske unije; 
prepričan je, da je partnerstvo med Unijo in 
Natom ključno za obravnavo varnostnih 
izzivov, s katerimi se soočata Evropa in 
njeno sosedstvo; meni, da bi moralo 
sodelovanje med Unijo in zvezo Nato 
krepiti obe strani ter v celoti upoštevati 
posebne značilnosti in vloge obeh 
institucij;

Or. en

Predlog spremembe 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
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Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno 
priznana v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije; prepričan je, da je partnerstvo med 
Unijo in Natom ključno za obravnavo 
varnostnih izzivov, s katerimi se soočata 
Evropa in njeno sosedstvo; meni, da se 
mora sodelovanje med Unijo in zvezo 
Nato dopolnjevati in spoštovati 
medsebojne posebnosti in vloge;

57. meni, da bi bil za resnično politiko 
za neodvisnost Evrope potreben izstop 
držav podpisnic Severnoatlantske pogodbe 
iz Nata; poziva k vzpostavitvi zavezništva 
evropskih narodov, ki bo zagotovilo 
varnost celine ter diplomatsko in strateško 
neodvisnost njegovih članov; poziva k 
vzpostavitvi strateškega partnerstva z 
Rusijo in Združenimi državami, ki bo 
temeljilo na zaščiti skupnih interesov 
evropskih narodov;

Or. fr

Predlog spremembe 451
Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57a. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja 
solidarnosti in rastočih napetosti med 
državami članicami Nata, saj ukrepi enih 
ogrožajo varnost drugih;  dvomi, da je 
vodstvo ZDA zavezano skupni čezatlantski 
varnostni strukturi; ugotavlja, da članica 
Nata sodeluje z Rusijo pri razoroževanju 
naših zaveznikov v vojni proti Isisu v 
Siriji; poziva države članice, naj se 
spoprimejo s pojavljanjem razhajajočih se 
interesov in ohranijo enotnost Nata;

Or. en

Predlog spremembe 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

57a. pozdravlja nedavno poglobitev 
političnega dialoga na formalni in 
neformalni ravni med EU in Natom, ki 
ostaja bistveno orodje za krepitev 
medsebojnega zaupanja in gradnjo 
samozavesti ter parlamentarne 
ozaveščenosti in razumevanja ključnih 
vprašanj, ki vplivajo na varnost 
evroatlantskega območja, kar zadeva 
zaveznice Nata in države članice EU;

Or. en

Predlog spremembe 453
Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Lukas 
Furlas (Loucas Fourlas)

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. ugotavlja, kako pomembno je 
partnerstvo med Unijo in OZN pri 
reševanju mednarodnih sporov in 
dejavnostih ohranjanja miru; poziva 
organizaciji, naj še bolj uskladita svoja 
prizadevanja na področjih, kjer izvajata 
pomembne civilne in vojaške misije, da bi 
se izognili podvajanju in čim bolj povečali 
sinergije;

58. ugotavlja, kako pomembno je 
partnerstvo med Unijo in OZN pri 
reševanju mednarodnih sporov v okviru 
obstoječih dogovorjenih oblik pogajanj, ki 
temeljijo na pravilih in načelih 
mednarodnega prava, Ustanovni listini 
OZN in Helsinški sklepni listini OVSE iz 
leta 1975, ter dejavnostih ohranjanja miru; 
poziva organizaciji, naj še bolj uskladita 
svoja prizadevanja na področjih, kjer 
izvajata pomembne civilne in vojaške 
misije, da bi se izognili podvajanju in čim 
bolj povečali sinergije;

Or. en

Predlog spremembe 454
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. ugotavlja, kako pomembno je 
partnerstvo med Unijo in OZN pri 
reševanju mednarodnih sporov in 
dejavnostih ohranjanja miru; poziva 
organizaciji, naj še bolj uskladita svoja 
prizadevanja na področjih, kjer izvajata 
pomembne civilne in vojaške misije, da bi 
se izognili podvajanju in čim bolj povečali 
sinergije;

58. ugotavlja, kako pomembno je 
partnerstvo med Unijo in OZN pri 
reševanju mednarodnih sporov in 
dejavnostih ohranjanja miru; poziva 
organizaciji, naj še bolj uskladita svoja 
prizadevanja na področjih, kjer izvajata 
pomembne civilne in vojaške misije, da bi 
se izognili podvajanju in čim bolj povečali 
sinergije; poziva države članice, naj več 
prispevajo za dejavnosti ohranjanja miru 
OZN, in poziva institucije EU, naj pri tem 
nudijo podporo;

Or. en

Predlog spremembe 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. vztraja, da je pomembno 
sodelovanje med Unijo in drugimi 
mednarodnimi institucijami, zlasti z 
Afriško unijo in OVSE; meni, da bi morala 
Unija ravno tako okrepiti dialog in 
sodelovanje s tretjimi državami v regiji, pa 
tudi z regionalnimi in podregionalnimi 
organizacijami;

59. vztraja, da je pomembno 
sodelovanje med Unijo in drugimi 
mednarodnimi institucijami, zlasti z 
Afriško unijo in OVSE; meni, da bi morala 
Unija ravno tako okrepiti dialog in 
sodelovanje s tretjimi državami v regiji, pa 
tudi z regionalnimi in podregionalnimi 
organizacijami; meni tudi, da je stabilno in 
mirno okolje v državah v sosedstvu Unije 
bistveno za stabilizacijo regije, zaščito 
prebivalcev, ohranjanje miru in 
preprečevanje konfliktov; z obžalovanjem 
ugotavlja, da se Evropski svet ni odločil za 
napredek glede širitve Unije na Zahodni 
Balkan, zlasti kar zadeva začetek 
pristopnih pogajanj s Severno 
Makedonijo in Albanijo; poziva države 
članice, Svet in Evropsko komisijo, naj 
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ohranijo čvrste odnose z državami 
Zahodnega Balkana, ukrepajo na podlagi 
poprejšnjih zavez EU glede njihove 
evropske perspektive, podpirajo reforme, 
usmerjene v izpolnjevanje köbenhavnskih 
meril za članstvo v EU; zagotovijo, da se 
vsako državo ocenjuje v skladu z njenim 
dejanskim napredkom pri teh merilih; 
ohranijo verodostojen okvir za širitev in 
dodatno poglobijo povezanost regije, da se 
zagotovi stabilen in miroljuben razvoj 
Zahodnega Balkana kot strateškega 
partnerja Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin 
Horwood, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. vztraja, da je pomembno 
sodelovanje med Unijo in drugimi 
mednarodnimi institucijami, zlasti z 
Afriško unijo in OVSE; meni, da bi morala 
Unija ravno tako okrepiti dialog in 
sodelovanje s tretjimi državami v regiji, pa 
tudi z regionalnimi in podregionalnimi 
organizacijami;

59. vztraja, da je pomembno 
sodelovanje med Unijo in drugimi 
mednarodnimi institucijami, zlasti z 
Afriško unijo in OVSE; meni, da bi morala 
Unija ravno tako okrepiti dialog in 
sodelovanje s tretjimi državami, ki imajo 
enake vrednote in strateške prednostne 
naloge, pa tudi z regionalnimi in 
podregionalnimi organizacijami;

Or. fr

Predlog spremembe 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 59
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Predlog resolucije Predlog spremembe

59. vztraja, da je pomembno 
sodelovanje med Unijo in drugimi 
mednarodnimi institucijami, zlasti z 
Afriško unijo in OVSE; meni, da bi morala 
Unija ravno tako okrepiti dialog in 
sodelovanje s tretjimi državami v regiji, pa 
tudi z regionalnimi in podregionalnimi 
organizacijami;

59. vztraja, da je pomembno 
sodelovanje med Unijo in drugimi 
mednarodnimi institucijami, zlasti z OVSE 
in Afriško unijo; meni, da bi morala Unija 
ravno tako okrepiti dialog in sodelovanje s 
tretjimi državami v regiji, pa tudi z 
regionalnimi in podregionalnimi 
organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 458
Joachim Schuster

Predlog resolucije
Odstavek 59 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

59a. meni, da je glede na rastoče 
konflikte z Rusijo potrebna nova politika 
zmanjševanja napetosti v Evropi, ki bo 
upoštevala varnostne potrebe naših 
vzhodnoevropskih držav članic, vzhodnih 
partnerskih držav in rusko dojemanje 
groženj; zato poziva k močnejši vlogi 
OVSE kot okrilja za dialog med Natom in 
Organizacijo pogodbe o kolektivni 
varnosti (CSTO) o novem varnostnem 
sodelovanju in novi varnostni arhitekturi 
v Evropi, pa tudi za gospodarsko 
sodelovanje med EU in Evrazijsko 
gospodarsko skupnostjo; poleg tega 
poziva, naj se okrepi dialog na ravni OZN, 
zlasti za spodbujanje Kitajske in drugih 
držav k povečanju nadzora nad orožjem 
ter globalnemu jedrskemu in 
konvencionalnemu razoroževanju ter 
neširjenju orožja;

Or. en

Predlog spremembe 459
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih 
oblik sodelovanja, tako znotraj kot zunaj 
struktur EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU; v 
zvezi s tem poudarja, da so primeri 
sodelovanja, kot so evropska pobuda za 
posredovanje, nordijsko obrambno 
sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse 
večje vključevanje nemških in 
nizozemskih oboroženih sil v skladu z 
logiko krepitve vojaškega sodelovanja 
med državami članicami;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU; v 
zvezi s tem poudarja, da so primeri 
sodelovanja, kot so evropska pobuda za 
posredovanje, nordijsko obrambno 

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU;
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sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse 
večje vključevanje nemških in 
nizozemskih oboroženih sil v skladu z 
logiko krepitve vojaškega sodelovanja 
med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU; v 
zvezi s tem poudarja, da so primeri 
sodelovanja, kot so evropska pobuda za 
posredovanje, nordijsko obrambno 
sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse 
večje vključevanje nemških in nizozemskih 
oboroženih sil v skladu z logiko krepitve 
vojaškega sodelovanja med državami 
članicami;

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno avtonomijo EU; v zvezi s tem 
poudarja, da so primeri sodelovanja, kot so 
evropska pobuda za posredovanje, 
nordijsko obrambno sodelovanje 
(NORDEFCO), skupna ekspedicijska 
enota oziroma vse večje vključevanje 
nemških in nizozemskih oboroženih sil v 
skladu z logiko krepitve vojaškega 
sodelovanja med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da bi kombinacija različnih 60. meni, da bi kombinacija različnih 
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prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU; v 
zvezi s tem poudarja, da so primeri 
sodelovanja, kot so evropska pobuda za 
posredovanje, nordijsko obrambno 
sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse 
večje vključevanje nemških in nizozemskih 
oboroženih sil v skladu z logiko krepitve 
vojaškega sodelovanja med državami 
članicami;

prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativne cilje EU; v zvezi s tem 
poudarja, da so primeri sodelovanja, kot so 
evropska pobuda za posredovanje, 
nordijsko obrambno sodelovanje 
(NORDEFCO), Višegrajska skupina štirih 
oziroma vse večje vključevanje nemških in 
nizozemskih oboroženih sil v skladu z 
logiko krepitve vojaškega sodelovanja med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU; v 
zvezi s tem poudarja, da so primeri 
sodelovanja, kot so evropska pobuda za 
posredovanje, nordijsko obrambno 
sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse 
večje vključevanje nemških in nizozemskih 
oboroženih sil v skladu z logiko krepitve 
vojaškega sodelovanja med državami 
članicami;

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata, OVSE in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU; v 
zvezi s tem poudarja, da so primeri 
sodelovanja, kot so evropska pobuda za 
posredovanje, nordijsko obrambno 
sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse 
večje vključevanje nemških in nizozemskih 
oboroženih sil v skladu z logiko krepitve 
vojaškega sodelovanja med državami 
članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 464
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
operativno strateško avtonomijo EU; v 
zvezi s tem poudarja, da so primeri 
sodelovanja, kot so evropska pobuda za 
posredovanje, nordijsko obrambno 
sodelovanje (NORDEFCO) oziroma vse 
večje vključevanje nemških in nizozemskih 
oboroženih sil v skladu z logiko krepitve 
vojaškega sodelovanja med državami 
članicami;

60. meni, da bi kombinacija različnih 
prožnih, večplastnih, odprtih in hkrati 
operativnih, ambicioznih in zahtevnih oblik 
sodelovanja, tako znotraj kot zunaj struktur 
EU, Nata in OZN, vzporedno z 
institucionalnim sodelovanjem in 
partnerstvi lahko olajšala skupno 
sodelovanje v operacijah in s tem okrepila 
SZVP in SVOP; v zvezi s tem poudarja, da 
so primeri sodelovanja, kot so evropska 
pobuda za posredovanje, nordijsko 
obrambno sodelovanje (NORDEFCO) 
oziroma vse večje vključevanje nemških in 
nizozemskih oboroženih sil v skladu z 
logiko krepitve vojaškega sodelovanja med 
državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 60 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60a. poudarja pomen večstranskih 
pogajanj med Evropsko unijo in 
vpletenimi stranmi za spoprijemanje z 
grožnjo širjenja jedrskega orožja; poziva k 
spoštovanju pogodbo o jedrskem orožju, 
podpiranju sklenitve nove pogodbe, ki bi 
nadomestila pogodbo o jedrskem orožju 
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srednjega dosega (INF), ter prenovi 
pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 
(NPT) v letu 2020;.

Or. en

Predlog spremembe 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 60 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60a. priznava, da so politična in 
ekonomska stabilnost skupaj z vojaškimi 
zmogljivostmi in sodelovanjem v 
podsaharski Afriki bistvenega pomena za 
zaviranje rasti džihadističnih dejavnosti, 
blažitev migracijske krize in boj proti 
širjenju in vplivu ekstremizma;

Or. en

Predlog spremembe 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 60 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60b. priznava in podpira misijo EU za 
pomoč na mejah v Libiji (EUBAM), ki 
pomaga pri prehodu v demokracijo in 
deluje na področjih usposabljanja, 
svetovanja in razvoja libijske mejne straže 
na kopnem, v zraku in na morju;

Or. en

Predlog spremembe 468
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 60 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60c. nadalje poziva EU, naj na četrtem 
vrhu EU-Afrika izpolni svoje zaveze glede 
podpore gospodarski in politični 
stabilnosti ter dodatno podpre zmogljivosti 
afriških sil v pripravljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 60 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60d. priporoča, naj države članice 
uporabljajo oborožitvene sisteme in 
strelivo, ki so skladni s standardi Nata, da 
se ohrani medobratovalnost med 
zavezniki;

Or. en

Predlog spremembe 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Predlog resolucije
Odstavek 60 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60e. spodbuja države članice, naj še 
naprej sodelujejo z Afriško unijo in še 
naprej izpolnjujejo že sprejete zaveze;

Or. en
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Predlog spremembe 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Predlog resolucije
Odstavek 60 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60f. spodbuja države članice, naj še 
naprej sodelujejo z državami članicami 
ASEAN na vseh področjih, o katerih je bil 
že dosežen dogovor, nadalje poudarja, da 
je treba sodelovati pri gospodarskih 
zadevah in se bojevati proti terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Predlog resolucije
Odstavek 60 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60g. priznava rastočo politično, 
gospodarsko, okoljsko, varnostno in 
strateško vrednost arktičnega kroga; 
poziva države članice, naj še naprej 
sodelujejo z Arktičnim svetom pri vseh 
vprašanjih, ki so v interesu EU, in naj 
oblikujejo celovito strategijo za to regijo;

Or. en

Predlog spremembe 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe
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61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske 
komisije za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna 
agencija, Evropska služba za zunanje 
delovanje itd.);

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti, 
vključno z oblikovanjem skupne obrambe 
v bližnji prihodnosti, kot določa člen 42(2) 
PEU; meni, da bo morala konferenca o 
prihodnosti Evrope razpravljati o evropski 
obrambi in se tako ustrezno odzvati na 
spremembe v strateškem okolju EU, tudi z 
razmislekom o spremembi pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 474
Tonino Picula

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
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pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
Evropskega obrambnega sklada, 
vzpostavitev odprtega in konkurenčnega 
evropskega trga za obrambno opremo, 
izvajanje akcijskega načrta za vojaško 
mobilnost, okrepitev močne in inovativne 
vesoljske industrije, izvajanje prihodnjega 
vesoljskega programa), vendar poziva 
Komisijo, naj podrobneje opredeli obliko 
novega generalnega direktorata; izraža 
pomisleke glede njegove povezanosti z 
drugimi strukturami, dejavnimi na 
področju obrambne politike in v okviru 
drugih pristojnosti (Evropska obrambna 
agencija, Evropska služba za zunanje 
delovanje itd.), za maksimiziranje 
učinkovitosti uporabe razpoložljivih 
sredstev in zagotavljanje učinkovitega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 475
Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
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navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe; se seznanja z 
opredelitvijo petih glavnih nalog (izvajanje 
in nadzor Evropskega obrambnega sklada, 
vzpostavitev odprtega in konkurenčnega 
evropskega trga za obrambno opremo, 
izvajanje akcijskega načrta za vojaško 
mobilnost, okrepitev močne in inovativne 
vesoljske industrije, izvajanje prihodnjega 
vesoljskega programa), vendar poziva 
Komisijo, naj podrobneje opredeli obliko 
novega generalnega direktorata; izraža 
pomisleke glede njegove povezanosti z 
drugimi strukturami, dejavnimi na 
področju obrambne politike in v okviru 
drugih pristojnosti (Evropska obrambna 
agencija, Evropska služba za zunanje 
delovanje itd.), ter se sprašuje, katere 
pobude bo sprožil za izvajanje 
obrambnega svežnja iz leta 2009 in drugih 
regulativnih vidikov porajajočega se 
evropskega trga za obrambno opremo in 
nadzora nad izvozom;

Or. en

Predlog spremembe 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 

61. nasprotuje ustanovitvi generalnega 
direktorata Evropske komisije za „obrambo 
in vesolje“, ki bo v pristojnosti kandidata 
za komisarja za notranji trg; ugotavlja, da 
bi moral biti navedeni novi generalni 
direktorat odgovoren za podporo, 
usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov 
držav članic na področju evropske obrambe 
in s tem za prispevanje h krepitvi evropske 
strateške avtonomije; se seznanja z 
opredelitvijo petih glavnih nalog (izvajanje 
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področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

in nadzor ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

Or. fr

Predlog spremembe 477
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; 
pozdravlja napoved ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
Evropskega obrambnega sklada, 
vzpostavitev odprtega in konkurenčnega 
evropskega trga za obrambno opremo, 
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načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

izvajanje akcijskega načrta za vojaško 
mobilnost, okrepitev močne in inovativne 
vesoljske industrije, izvajanje prihodnjega 
vesoljskega programa), vendar poziva 
Komisijo, naj podrobneje opredeli obliko 
novega generalnega direktorata; spodbuja 
Komisijo, naj predloži načrt, v katerem 
predstavi, kako bo usklajevala njegovo 
delo z delom drugih struktur, dejavnih na 
področju obrambne politike in v okviru 
drugih pristojnosti (Evropska obrambna 
agencija, Evropska služba za zunanje 
delovanje itd.);

Or. en

Predlog spremembe 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 

61. meni, da se napredek na področju 
evropske obrambe odraža v strukturnih 
spremembah; je seznanjen z napovedjo 
ustanovitve generalnega direktorata 
Evropske komisije za „obrambo in vesolje“ 
, ki bo v pristojnosti kandidata za 
komisarja za notranji trg; ugotavlja, da bi 
moral biti navedeni novi generalni 
direktorat odgovoren za podporo, 
usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov 
držav članic na področju evropske 
obrambe; se seznanja z opredelitvijo petih 
glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
Evropskega obrambnega sklada, 
vzpostavitev odprtega in konkurenčnega 
evropskega trga za obrambno opremo, 
izvajanje akcijskega načrta za vojaško 
mobilnost, okrepitev močne in inovativne 
vesoljske industrije, izvajanje prihodnjega 
vesoljskega programa), vendar poziva 
Komisijo, naj podrobneje opredeli obliko 
novega generalnega direktorata; izraža 
pomisleke glede njegove povezanosti z 
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generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

drugimi strukturami, dejavnimi na 
področju obrambne politike in v okviru 
drugih pristojnosti (Evropska obrambna 
agencija, Evropska služba za zunanje 
delovanje itd.);

Or. en

Predlog spremembe 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin 
Horwood

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; z 
zadovoljstvom pozdravlja napoved 
ustanovitve generalnega direktorata 
Evropske komisije za „obrambno in 
vesoljsko industrijo“, ki bo v pristojnosti 
komisarja za notranji trg; ugotavlja, da bi 
moral biti navedeni novi generalni 
direktorat odgovoren za podporo, 
usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov 
držav članic na področju evropske obrambe 
in s tem za prispevanje h krepitvi evropske 
strateške avtonomije; se seznanja z 
opredelitvijo petih glavnih nalog (izvajanje 
in nadzor ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa); poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
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Evropska služba za zunanje delovanje itd.); Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

Or. fr

Predlog spremembe 480
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambno industrijo in vesolje“ , ki bo 
v pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

Or. de

Predlog spremembe 481
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Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
ERS, vzpostavitev odprtega in 
konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

61. meni, da dosežki na obrambnem 
področju odpirajo možnost za pomembne 
strukturne spremembe v prihodnosti; je 
seznanjen z napovedjo ustanovitve 
generalnega direktorata Evropske komisije 
za „obrambo in vesolje“ , ki bo v 
pristojnosti kandidata za komisarja za 
notranji trg; ugotavlja, da bi moral biti 
navedeni novi generalni direktorat 
odgovoren za podporo, usklajevanje ali 
dopolnjevanje ukrepov držav članic na 
področju evropske obrambe in s tem za 
prispevanje h krepitvi evropske strateške 
avtonomije; se seznanja z opredelitvijo 
petih glavnih nalog (izvajanje in nadzor 
Evropskega obrambnega sklada, 
vzpostavitev odprtega in konkurenčnega 
evropskega trga za obrambno opremo, 
izvajanje akcijskega načrta za vojaško 
mobilnost, okrepitev močne in inovativne 
vesoljske industrije, izvajanje prihodnjega 
vesoljskega programa), vendar poziva 
Komisijo, naj podrobneje opredeli obliko 
novega generalnega direktorata; poudarja 
potrebo po sodelovanju z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike, ki imajo druge 
pristojnosti (Evropska obrambna agencija, 
Evropska služba za zunanje delovanje itd.);

Or. en

Predlog spremembe 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. je seznanjen z napovedjo 
ustanovitve generalnega direktorata 
Evropske komisije za „obrambo in 
vesolje“ , ki bo v pristojnosti kandidata za 
komisarja za notranji trg; ugotavlja, da bi 
moral biti navedeni novi generalni 
direktorat odgovoren za podporo, 
usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov 
držav članic na področju evropske 
obrambe in s tem za prispevanje h krepitvi 
evropske strateške avtonomije; se 
seznanja z opredelitvijo petih glavnih 
nalog (izvajanje in nadzor Evropskega 
obrambnega sklada, vzpostavitev odprtega 
in konkurenčnega evropskega trga za 
obrambno opremo, izvajanje akcijskega 
načrta za vojaško mobilnost, okrepitev 
močne in inovativne vesoljske industrije, 
izvajanje prihodnjega vesoljskega 
programa), vendar poziva Komisijo, naj 
podrobneje opredeli obliko novega 
generalnega direktorata; izraža pomisleke 
glede njegove povezanosti z drugimi 
strukturami, dejavnimi na področju 
obrambne politike in v okviru drugih 
pristojnosti (Evropska obrambna 
agencija, Evropska služba za zunanje 
delovanje itd.);

Or. en

Predlog spremembe 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. opominja, da bi lahko razvoj novih 
formatov, kot je Varnostni svet EU, ki ga 
zagovarjata kanclerka Merkel in 
predsednik Macron, in nove oblike 
tesnejšega usklajevanja v EU in z 
mednarodnimi organi (morebiti) olajšali 
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učinkovitejši proces odločanja v okviru 
SZVP; meni, da bi bilo treba poleg 
takšnih struktur vzpostaviti tudi 
mehanizme za zagotovitev njihovega 
demokratičnega nadzora s strani 
Evropskega parlamenta;

Or. fr

Predlog spremembe 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Martin Horwood

Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. se zavezuje, da bo zagotovil 
spremljanje in podroben parlamentarni 
nadzor misij, instrumentov in pobud, 
razvitih na področju evropske obrambe; 
poziva podpredsednico/visoko 
predstavnico, Svet in ustrezne evropske 
strukture, naj pododboru redno poročajo 
o izvajanju svojih mandatov;

Or. fr

Predlog spremembe 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Predlog resolucije
Odstavek 61 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61b. poziva k pripravi evropske 
obrambne strategije kot nujnega 
dopolnila globalne strategije iz leta 2016, 
ki bo zagotovila okvir za smernice in 
načrtovanje, ki sta bistvenega pomena za 
učinkovito izvajanje novih instrumentov 
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in sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Evropskemu svetu, 
Svetu, kandidatu za komisarja za notranji 
trg, visokemu predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko ter 
podpredsedniku Komisije, generalnemu 
sekretarju Organizacije združenih narodov, 
generalnemu sekretarju zveze Nato, 
agencijam Evropske unije na področju 
vesolja, varnosti in obrambe ter vladam in 
nacionalnim parlamentom držav članic.

62. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Evropskemu svetu, 
Svetu, kandidatu za komisarja za notranji 
trg, visokemu predstavniku Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko ter 
podpredsedniku Komisije, OVSE, 
generalnemu sekretarju Organizacije 
združenih narodov, generalnemu sekretarju 
zveze Nato, agencijam Evropske unije na 
področju vesolja, varnosti in obrambe ter 
vladam in nacionalnim parlamentom držav 
članic.

Or. en


