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Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. opozarja na dramatično poslabšanje 

varnostnih razmer v okolici EU, zlasti v 

njenem neposrednem sosedstvu, kjer so 

mednarodna ureditev, ki temelji na pravu, 

ter evropska stabilnost in varnost pred 

izzivi, kot jih še ni bilo vse od začetka 

evropskega povezovanja; opozarja na 

spreminjanje svetovne politične ureditve; 

1. poudarja, da EU ne upošteva svoje 

negativne in stopnjujoče se vloge v zvezi z 

dramatično poslabšanimi razmerami, 

zlasti v njenem neposrednem južnem in 

vzhodnem sosedstvu; poziva, da se v 

okviru pregleda evropske sosedske 

politike, ki poteka, natančno pregleda tudi 

zunanja politika EU, zlasti strategija do 

južnega in vzhodnega sosedstva; poziva 

EU, naj s temi državami in regijami 

vzpostavi nov okvir odnosov, da bi 

namesto sklepanja pridružitvenih 

sporazumov, katerih namen je predvsem 

vzpostavljanje prostotrgovinskih območij, 

od katerih imajo koristi evropski 

korporativni interesi, podpirala razvoj 

sosednjih regij ter spodbujala 

zaposlovanje in izobraževanje; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da so prednostne naloge zunanje 

in varnostne politike EU naslednje: 

– zaščititi evropske vrednote in 

uveljaviti politično in pravno ureditev 

v Evropi, s tem pa obnoviti ter 

ohranjati mir in stabilnost; 

 

– povečati prispevek EU k teritorialni 

obrambi držav članic in varnosti 

državljanov z okrepitvijo sposobnosti 

obrambe pred grožnjami, vključno s 

terorizmom in trgovino z orožjem, 

prepovedanimi drogami in ljudmi; 

– podpirati varnost, demokratizacijo, 

vladavino prava ter gospodarski in 

družbeni razvoj v južnem sosedstvu 

EU; 

 

 

 

 

– prevzeti vodilno vlogo pri 

razreševanju konfliktov, vključno z 

ohranjanjem in zagotavljanjem miru 

3. meni, da so prednostne naloge zunanje 

politike EU naslednje: 

– prispevati k ohranjanju miru in 

stabilnosti ter temeljnih in 

človekovih pravic z miroljubno in 

civilno zunanjo politiko, ki je v 

skladu z mednarodnim pravom in ni 

diskriminatorna; 

– izboljšati in okrepiti režim EU za 

nadzor nad izvozom orožja, podpirati 

ureditev iz pogodbe o neširjenju 

jedrskega orožja in se zavzemati za 

jedrsko razoroževanje;    

 

 

– izkoreninjenje revščine, 

humanitarna pomoč, dejanska 

demokratizacija, trajnostni 

gospodarski in družbeni razvoj ter 

razvojni cilji tisočletja, ki bi 

postavljali v ospredje uravnotežene 

gospodarske odnose, pravično 

trgovino in enakopravno 

porazdelitev virov in bogastva v 

sosedstvu EU in po svetu; 

 



 

AM\1053339SL.doc  PE552.217v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

v okviru SVOP; 

– s pomočjo partnerjev okrepiti 

pluralistično svetovno politično, 

ekonomsko in finančno ureditev, ki bo 

temeljila na pravilih ter zajemala 

spoštovanje vladavine prava in 

človekovih pravic; ter 

– izboljšati notranje strukture in 

metode dela EU, da bo trdnejša in da 

bo lahko v celoti izkoristila svoj 

potencial svetovnega akterja; 

– prevzeti vodilno vlogo pri 

diplomatskem in miroljubnem 

razreševanju konfliktov, vključno s 

pobudami za mediacijo ter programi 

za razoroževanje, demobilizacijo in 

ponovno vključevanje; 

– s pomočjo partnerjev okrepiti 

pluralistično svetovno politično, 

ekonomsko in finančno ureditev, ki 

bo temeljila na pravilih ter zajemala 

spoštovanje vladavine prava in 

človekovih pravic; 

 

Or. en 



 

AM\1053339SL.doc  PE552.217v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.3.2015 A8-0039/7 

Predlog spremembe  7 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0039/2015 

Elmar Brok 

Letno poročilo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 

Evropskemu parlamentu 

2014/2219(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da morata Svet in Komisija v 

dejavnem sodelovanju z državami 

članicami poskrbeti za skladnost in 

doslednost: 

– notranje in zunanje politike EU, med 

drugim skupne zunanje in varnostne 

politike ter skupne varnostne in 

obrambne politike, in politik, ki se 

nanašajo na sosedstvo, trgovino, 

razvoj, humanitarno pomoč, 

pravosodje in notranje zadeve, 

energetiko, okolje, migracije itd., in 

– politik EU in njenih držav članic; 

9. meni, da bi morala Svet in Komisija 

pregledati t.i. celovit pristop v trenutni 

obliki, saj gre dejansko za podreditev vsem 

ustreznim področjem politik, ki se na 

primer nanašajo na sosedstvo, trgovino, 

razvoj, humanitarno pomoč, pravosodje in 

notranje zadeve, energetiko, okolje in 

migracije, v okviru SZVP/SVOP, zato sodi 

med izključno geostrateške interese EU;  

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da je kolektivna obramba, ki 

jo državam članicam jamči Nato, 

bistvenega pomena; odločno poziva 

države članice, naj nujno povečajo svoje 

zmožnosti prispevka k teritorialni 

obrambi, zagotovijo več sredstev in s 

tesnim sodelovanjem upoštevajo 

metodologijo združevanja in souporabe 

zmogljivosti, da bi povečale medsebojni 

učinek; poudarja, da mora biti v skladu s 

členom 42(7) Pogodbe o Evropski uniji 

stopnja varnosti za vse države članice 

enaka; poudarja, da mora biti 

verodostojna zunanja politika EU 

podkrepljena z ustreznimi obrambnimi 

zmogljivostmi v državah članicah in 

učinkovito skupno varnostno in 

obrambno politiko; meni, da je ta politika 

pomemben del evropske obrambe in 

varnosti in da ju v marsičem podpira, med 

drugim s spodbujanjem oblikovanja 

tehnološke in industrijske baze evropske 

obrambe, spodbujanjem sodelovanja pri 

razvoju obrambnih zmogljivosti ter 

neposrednim posredovanjem na kriznih 

območjih s pomočjo civilnih misij in 

vojaških operacij; zato poudarja, da bi 

bilo treba v sodelovanju z Natom dodatno 

18. obsoja zaostrovanje Natove agresivne 

vojaške strategije, premestitev vojaških sil 

v vzhodnoevropske države članice EU in 

Nata, ustanovitev nove vodilne enote za 

hitro odzivanje in strategijo obkolitve 

Rusije; obžaluje, da se je Nato razširil do 

meje z Rusko federacijo; odločno zavrača 

načrte nove ukrajinske vlade o prošnji za 

članstvo v Natu, saj gre za dodaten 

element v politiki konfrontacije z Rusko 

federacijo, ki bi dodatno destabiliziral 

regijo in ogrozil celotno mednarodno 

varnost; ostro zavrača tudi spodbujanje in 

podporo vojaškemu industrijskemu 

kompleksu, poglobitev obrambnega 

sodelovanja in sodelovanja med EU in 

Natom ter združitev notranje in zunanje 

varnosti;  
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okrepiti SVOP; opozarja, da je EU 

partner Nata in da bi se strategije obeh 

organizacij morale dopolnjevati; poudarja 

pomembno vlogo, ki jo ima sodelovanje 

na varnostnem in obrambnem področju 

med EU in njenimi partnerji, kot so ZN, 

Nato, Afriška unija in Organizacija za 

varnost in sodelovanje v Evropi; 

pozdravlja zavezo visoke 

predstavnice/podpredsednice, da se bo 

dejavno posvečala obrambnim zadevam in 

predsedovala sestankom Sveta za zunanje 

zadeve v sestavi obrambnih ministrov; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da nedavni teroristični napadi v 

državah EU dokazujejo, da je vedno težje 

postaviti ločnico med notranjo in zunanjo 

varnostjo, ter poziva države članice in 

institucije EU k boljšemu povezovanju 

svojih prizadevanj na teh področjih; 

poziva države članice, naj okrepijo 

izmenjavo obveščevalnih podatkov, 

povezanih z varnostjo, in izkoristijo 

obstoječe mehanizme usklajevanja na 

evropski ravni; poziva k okrepitvi 

sodelovanja na področju boja proti 

terorizmu v okviru odnosov med EU ter 

državami Bližnjega vzhoda in severne 

Afrike, med drugim tudi s pomočjo 

usposabljanja in izgradnje zmogljivosti v 

sektorju varnosti ter izmenjavo informacij 

in najboljših praks; poziva EU in njene 

države članice, naj si v čim večji meri 

prizadevajo za krepitev mednarodnega 

sodelovanja za preprečevanje terorizma in 

boj proti terorizmu, in poudarja, kako 

pomembna je vloga, ki jo morajo pri tem 

odigrati Združeni narodi; 

21. zavrača dejstvo, da se politike EU in 

držav članic pri boju proti terorizmu 

osredotočajo na vojaške „rešitve”, ki 

prinašajo številne programe vojaškega 

usposabljanja in podpore za teroristične 

skupine in avtoritativne režime, s čimer se 

krepijo njihove vojaške in paravojaške 

zmogljivosti in posledično njihova 

represivna politika; opozarja, da bi bilo 

treba varnostne ukrepe, tudi tiste v okviru 

boja proti terorizmu, oblikovati tako, da 

bodo spoštovali mednarodno pravo, 

Ustanovno listino ZN in svobodo 

posameznika, da bodo povsem v skladu z 

načeli pravne države in bodo zanje veljale 

obveze glede temeljnih pravic, vključno s 

pravicami v zvezi z zasebnostjo in 

varstvom podatkov, in da bodo zmeraj 

omogočali uveljavljanje pravnih sredstev;   

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. pozdravlja podpis, ratifikacijo v 

Evropskem parlamentu in nacionalnih 

parlamentih zadevnih držav ter začasno 

izvajanje pridružitvenih sporazumov, 

vključno s poglobljenimi in celovitimi 

sporazumi o prosti trgovini, z Gruzijo, 

Republiko Moldavijo in Ukrajino, kar je 

ogromen korak h konvergenci z EU; 

meni, da bi te države morale proces 

pridruževanja izkoristiti za posodobitev 

demokratičnega upravljanja, okrepitev 

vladavine prava, reformo javne uprave ter 

izvedbo gospodarskih in strukturnih 

reform, kar bi bil pomemben korak na 

poti do politične, gospodarske, socialne in 

okoljske konvergence z EU; odločno 

poziva, naj EU bistveno poveča politično, 

finančno in tehnično pomoč v podporo 

tem reformam; vztraja pa pri strogem 

pogojevanju in pri tem, da je treba 

poskrbeti za odgovorno porabo sredstev in 

zagotoviti opazen napredek pri 

zmanjševanju korupcije; pozdravlja 

izvedbo in rezultate parlamentarnih 

volitev v Ukrajini in Republiki Moldaviji 

oktobra oziroma decembra 2014, saj so 

potekale v skladu z mednarodnimi 

31. poziva k prekinitvi izvajanja treh 

pridružitvenih sporazumov (vključno s 

trgovinskim in gospodarskim delom) EU z 

Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo ter k 

pregledu politike liberalizacije, 

privatizacije in proste trgovine, ki se izvaja 

trenutno, da bi spodbudili sodelovalno, 

dopolnjevalno in pravično trgovino in 

gospodarsko partnerstvo, s katerim bi bilo 

mogoče navedenim državam in njihovim 

državljanom zagotoviti pravico do 

socialno pravičnega, poštenega in 

trajnostnega gospodarskega razvoja;   

obžaluje, da sta EU in Mednarodni 

denarni sklad s t.i. finančno pomočjo 

Ukrajini vsilili varčevalne ukrepe, ki 

povzročajo razpad socialnih pravic in 

pravic delavcev, zmanjševanje sredstev za 

socialno varstvo in nadaljnjo privatizacijo 

in liberalizacijo v interesu ukrajinskih 

oligarhov ter gospodarskih skupin iz EU 

in ZDA; poziva k takojšnji zaustavitvi 

vojaškega vključevanja Moldavije, 

Ukrajine in Gruzije v strukture SVOP ter 

navezovanja na prihodnje procese 

vključevanja v Nato;  
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demokratičnimi standardi; 

 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sankcije, ki jih je EU sprejela 

kot odziv na rusko agresijo na Ukrajino, 

in poudarja, da jih je mogoče spremeniti 

in odpraviti, kar je odvisno predvsem od 

uresničevanja dogovorov iz Minska, po 

drugi strani pa jih je mogoče tudi 

zaostriti, če Rusija tudi v prihodnje ne bo 

izpolnjevala svojih mednarodnih 

obveznosti; poziva Komisijo, naj spremlja 

njihovo enotno izvajanje; 

34. poziva EU naj konča politiko sankcij 

zoper Rusijo, zaradi katere je prišlo do 

trgovinske vojne, katere negativne 

posledice čutijo predvsem mala in srednja 

podjetja ter kmetje in potrošniki v Rusiji, 

EU in državah vzhodnega partnerstva EU, 

vključno z Ukrajino;  

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da so ZDA ključni strateški 

partner Evropske unije, in spodbuja 

tesnejše in enakopravno usklajevanje 

zunanje politike EU z ZDA v podporo 

mednarodnemu pravu in iskanju 

skupnega pristopa k izzivom v sosedstvu 

EU in na svetovni ravni; poudarja, da je 

čezatlantsko partnerstvo za trgovino in 

naložbe strateškega značaja in da bi lahko 

čezatlantskim partnerjem omogočilo, da 

določijo svetovne standarde na področju 

dela, zdravstva, okolja in intelektualne 

lastnine ter okrepijo globalno upravljanje; 

je prepričan, da je Latinska Amerika 

pomemben partner Evropske unije in da 

bi morali razviti različne načine 

tristranskega čezatlantskega sodelovanja; 

50. odločno zavrača TTIP; meni, da je 

sklenitev TTIP očiten poskus vsiljevanja 

svetovnega modela proste trgovine in 

naložb; je prepričan, da je eden glavnih 

ciljev TTIP na račun demokratičnih 

pravic na mednarodni in nacionalni ravni 

okrepiti vpliv korporacij, konsolidirati in 

okrepiti EU in ZDA kot geopolitični blok 

onkraj trgovinskih vidikov ter izvajati 

hegemonistični načrt; poudarja, da bodo 

imele od TTIP korist predvsem velike 

korporacije, gospodarski, okoljski in 

socialni vpliv na delavce, državljane ter 

mala in srednja podjetja v EU in ZDA pa 

bo negativen; poziva EU in ZDA, naj 

nemudoma prekineta tekoča pogajanja o 

čezatlantskem partnerstvu za trgovino in 

naložbe; je prepričan, da bi se morala 

njuna trgovinska politika odslej 

osredotočati na zagotavljanje trajnosti in 

pravičnosti večstranskih trgovinskih 

odnosov na vseh ravneh; 

Or. en 

 

 


