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16.11.2016 A8-0317/1 

Predlog spremembe  1 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o skupni 

varnostni in obrambni politiki z dne 

25. novembra 2013, 18. novembra 2014, 

18. maja 2015 in 27. junija 2016, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o skupni 

varnostni in obrambni politiki z dne 

25. novembra 2013, 18. novembra 2014, 

18. maja 2015, 27. junija 2016 in 

17. oktobra 2016, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Predlog spremembe  2 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju izvedbenega načrta za 

varnost in obrambo, ki ga je 

podpredsednica/visoka predstavnica 

Federica Mogherini predstavila 14. 

novembra 2016, in sklepov Sveta z dne 14. 

novembra 2016 o izvajanju globalne 

strategije EU na področju varnosti in 

obrambe,  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Predlog spremembe  3 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. pozdravlja prihodnji načrt za SVOP, ki 

ga bo predstavila podpredsednica/visoka 

predstavnica ter bo zajemal konkretne 

ukrepe in časovni načrt; meni, da bi moral 

ta načrt dopolnjevati evropski obrambni 

akcijski načrt; poudarja, da je treba okrepiti 

vojaško komponento SVOP; odločno 

podpira potrebo po tem, da države članice 

usmerjajo naložbe v varnost in obrambo, 

ter povečano finančno podporo za 

raziskave v zvezi z obrambo na ravni EU; 

14. pozdravlja načrt za SVOP, ki ga je 

predstavila podpredsednica/visoka 

predstavnica ter zajema konkretne ukrepe 

in časovni načrt; pozdravlja dejstvo, da ta 

načrt dopolnjuje prihodnji evropski 

obrambni akcijski načrt; poudarja, da je 

treba okrepiti vojaško komponento SVOP; 

odločno podpira potrebo po tem, da države 

članice usmerjajo naložbe v varnost in 

obrambo, ter povečano finančno podporo 

za raziskave v zvezi z obrambo na ravni 

EU; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Predlog spremembe  4 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da potrebujemo močno 

zavezanost, lastništvo in podporo s strani 

držav članic in nacionalnih parlamentov ter 

tesno sodelovanje z vsemi zadevnimi 

organi EU, če želimo zagotoviti hitro in 

učinkovito izvajanje političnih ambicij, 

prednostnih nalog in celovitega pristopa te 

strategije v obliki bele knjige EU o varnosti 

in obrambi; pozdravlja tekoče delo 

podpredsednice/visoke predstavnice pri 

procesu izvajanja; poudarja, da je treba za 

izvajanje te strategije in za učinkovito ter 

strožjo SVOP dodeliti potrebna in ustrezna 

sredstva; 

18. poudarja, da potrebujemo močno 

zavezanost, lastništvo in podporo s strani 

držav članic in nacionalnih parlamentov ter 

tesno sodelovanje z vsemi zadevnimi 

organi EU, če želimo zagotoviti hitro in 

učinkovito izvajanje političnih ambicij, 

prednostnih nalog in celovitega pristopa te 

strategije v obliki bele knjige EU o varnosti 

in obrambi, ki sledi izvedbenemu načrtu za 

varnost in obrambo; poudarja tesno 

povezanost izvedbenega načrta s širšim 

izvajanjem globalne strategije EU, s 

prihajajočim evropskim obrambnim 

akcijskim načrtom Komisije in z 

izvajanjem skupne izjave EU in zveze 

NATO, podpisane v Varšavi; pozdravlja 

tekoče delo podpredsednice/visoke 

predstavnice in držav članic pri procesu 

izvajanja; poudarja, da je treba za izvajanje 

te strategije in za učinkovito ter strožjo 

SVOP dodeliti potrebna in ustrezna 

sredstva; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Predlog spremembe  5 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da se kot nadaljnji ukrep 

globalne strategije za zunanjo in 

varnostno politiko Evropske unije razvije 

sektorska strategija, s katero se bo strinjal 

Svet in v kateri bi morala biti dodatno 

določena civilna in vojaška raven ambicij, 

nalog, zahtev in prednostnih nalog na 

področju zmogljivosti; ponavlja svoje 

predhodne pozive k pripravi bele knjige o 

evropski obrambi ter poziva Svet, naj takoj 

pripravi ta dokument; izraža 

zaskrbljenost, da predlagani načrt 

izvajanja o varnosti in obrambi močno 

zaostaja za parlamentarnimi pričakovanji 

in pričakovanji javnosti; ponovno izraža 

nedeljivost varnosti vseh držav članic 

Evropske unije; 

19. šteje za bistveno, da EU in njene 

države članice učinkovito in hitro izvajajo 

vse konkretne ukrepe, predlagane v 

izvedbenem načrtu; opaža raven 

ambicioznosti, ki jo je določil Svet v 

podporo trem strateškim prednostnim 

nalogam, ki so opredeljene v globalni 

strategiji EU: odzivanje na zunanje 

konflikte in krize, krepitev zmogljivosti 

partnerjev ter zaščita Unije in njenih 

državljanov; poziva Evropski svet, ki bo 

15. in 16. decembra 2016, naj ponudi 

ambiciozne strateške usmeritve, da bi bilo 

moč napredovati z delom, povezanim z 

varnostjo in obrambo; ponovno izraža 

nedeljivost varnosti vseh držav članic 

Evropske unije; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Predlog spremembe  6 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja pomen ustanovitve stalnega 

štaba EU za civilne in vojaške misije in 

operacije SVOP, v katerem bo integrirano 

operativno osebje podpiralo celotni cikel 

načrtovanja, od začetne politične zasnove 

do podrobnih načrtov; poudarja, da to ne 

bo podvajanje struktur Nata, ampak 

potrebna institucionalna ureditev za 

okrepitev načrtovanja in izvajanja 

zmogljivosti misij in operacij SVOP; 

23. poudarja pomen ustanovitve stalne 

zmogljivosti na strateški ravni za 

operativno načrtovanje in izvajanje 

vojaških misij brez izvršilnih pooblastil, za 

skupno delo in zagotavljanje povezanega 

civilno-vojaškega sodelovanja z 

zmogljivostmi načrtovanja in izvajanja 

civilnih misij; poudarja, da to ne bo 

podvajanje struktur Nata, ampak potrebna 

institucionalna ureditev za okrepitev 

načrtovanja in izvajanja zmogljivosti misij 

in operacij SVOP; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Predlog spremembe  7 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. pozdravlja predlog Komisije za 

spremembo Uredbe (EU) št. 230/2014 (o 

vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k 

stabilnosti in miru), da bi pomoč Unije 

razširili na zagotavljanje opreme vojaškim 

akterjem v partnerskih državah, saj meni, 

da je to nepogrešljiv prispevek k 

zagotavljanju njihove odpornosti in s tem 

zmanjšanju verjetnosti, da bi znova postale 

konfliktno območje in zatočišča za 

sovražne dejavnosti proti EU; poudarja, da 

je treba to storiti v izjemnih okoliščinah, 

kot določa člen 3a navedenega predloga za 

spremembo Uredbe (EU) št. 230/2014, da 

bi tako prispevali k trajnostnemu razvoju, 

dobremu upravljanju in načelu pravne 

države; v zvezi s tem spodbuja ESZD in 

Komisijo, naj pospešita izvajanje pobude 

za krepitev zmogljivosti v podporo varnosti 

in razvoju, da bi povečali učinkovitost in 

vzdržnost misij SVOP; 

29. je seznanjen s predlogom Komisije za 

spremembo Uredbe (EU) št. 230/2014 (o 

vzpostavitvi instrumenta za prispevanje k 

stabilnosti in miru), da bi pomoč Unije 

razširili na zagotavljanje opreme vojaškim 

akterjem v partnerskih državah, saj meni, 

da je to nepogrešljiv prispevek k 

zagotavljanju njihove odpornosti in s tem 

zmanjšanju verjetnosti, da bi znova postale 

konfliktno območje in zatočišča za 

sovražne dejavnosti proti EU; poudarja, da 

je treba to storiti v izjemnih okoliščinah, 

kot določa člen 3a navedenega predloga za 

spremembo Uredbe (EU) št. 230/2014, da 

bi tako prispevali k trajnostnemu razvoju, 

dobremu upravljanju in načelu pravne 

države; v zvezi s tem spodbuja ESZD in 

Komisijo, naj pospešita izvajanje pobude 

za krepitev zmogljivosti v podporo varnosti 

in razvoju, da bi povečali učinkovitost in 

vzdržnost misij SVOP; 

Or. en 



 

AM\1109900SL.docx  PE593.663v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

16.11.2016 A8-0317/8 

Predlog spremembe  8 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. podpira pobude Komisije na področju 

obrambe, kot sta na primer obrambni 

akcijski načrt in politika za obrambno 

industrijo, s katerimi bo treba začeti po 

predstavitvi bele knjige EU o varnosti in 

obrambi; podpira dodatno sodelovanje 

Komisije pri obrambi z obsežnimi in dobro 

osredotočenimi raziskavami, načrtovanjem 

in izvajanjem; pozdravlja pripravljalni 

ukrep za raziskave, povezane s SVOP, in 

poziva k ustreznemu financiranju za 

preostalo obdobje trenutnega večletnega 

finančnega okvira; podpira razvoj 

raziskovalnega programa EU na področju 

obrambe v naslednjem večletnem 

finančnem okviru (2021–2027); 

48. podpira pobude Komisije na področju 

obrambe, kot sta na primer obrambni 

akcijski načrt in politika za obrambno 

industrijo; podpira dodatno sodelovanje 

Komisije pri obrambi z obsežnimi in dobro 

osredotočenimi raziskavami, načrtovanjem 

in izvajanjem; je seznanjen s 

pripravljalnim ukrepom za raziskave, 

povezane s SVOP, in poziva k ustreznemu 

financiranju za preostalo obdobje 

trenutnega večletnega finančnega okvira; 

podpira razvoj morebitnega prihodnjega 

raziskovalnega programa na področju 

obrambe, ki bi ga financirala EU, kar se 

preuči v okviru naslednjega večletnega 

finančnega okvira (2021–2027); poziva 

države članice, naj zagotovijo potrebna 

dodatna finančna sredstva; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Predlog spremembe  9 

Ioan Mircea Paşcu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  48a. meni, da bi moral prihodnji 

raziskovalni program EU na področju 

obrambe financirati raziskovalne projekte 

na prednostnih področjih, o katerih 

dogovor dosežejo države članice, ter da bi 

lahko evropski obrambni sklad podpiral 

financiranje zmogljivosti, o katerih skupni 

dogovor dosežejo države članice in ki 

imajo priznano dodano vrednost na ravni 

EU; 

Or. en 

 

 


