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16.11.2016 A8-0317/11 

Predlog spremembe  11 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 

teroristične dejavnosti, ki jih izvajajo 

radikalne islamistične organizacije in 

posamezniki ter imajo za cilj Evropo v 

doslej največjem obsegu, postavljajo 

evropski način življenja pod pritisk; 

poudarja, da je zato varnost posameznika 

postala izjemno pomembna ter spodkopava 

tradicionalno razlikovanje med zunanjo in 

notranjo razsežnostjo; 

4. z zaskrbljenostjo opaža teroristične 

dejavnosti, ki jih izvajajo radikalne 

islamistične organizacije in posamezniki; 

poudarja, da je zato varnost posameznika 

postala izjemno pomembna ter do določene 

mere spodkopava tradicionalno 

razlikovanje med zunanjo in notranjo 

razsežnostjo; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Predlog spremembe  12 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je trdno prepričan, da je zato potrebna 

temeljita in občutna revizija SVOP, da bi 

lahko EU in njene države članice začele 

odločilno prispevati k varnosti Unije, 

obvladovanju mednarodnih kriz in 

utrjevanju strateške avtonomije EU; 

opozarja, da se nobena država ni sposobna 

sama soočiti s temi izzivi; 

10. je trdno prepričan, da je zato potrebna 

učinkovitejša SVOP, da bi lahko EU in 

njene države članice začele odločilno 

prispevati k varnosti Unije in obvladovanju 

mednarodnih kriz; opozarja, da se nobena 

država ni sposobna sama soočiti s temi 

izzivi; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Predlog spremembe  13 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in države članice, naj 

izkoristijo možnosti, ki jih ponuja 

Lizbonska pogodba na področju skupne 

varnostne in obrambne politike (SVOP); 

obžaluje, da so do sedaj, in kljub številnim 

izzivom na področju varnosti, miru in 

stabilnosti, države članice izvajale le 

nekatere določbe Lizbonske pogodbe o 

SVOP; prav tako obžaluje slabo raven 

izvajanja in zelo omejen operativni učinek 

preteklih odločitev; poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico in 

države članice, naj si prizadevajo za še 

bolj učinkovito, pregledno, operativno in 

preventivno SVOP in začnejo izvajati 

številne sklepe, sprejete na tem področju 

vse od leta 2010; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Predlog spremembe  14 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10b. poudarja, da je cilj SVOP uresničiti 

cilje Lizbonske pogodbe, kot je določeno v 

členu 21 Pogodbe o EU; zavrača zamisel 

o uporabi ukrepov SZVP in SVOP na 

ozemlju EU ali morskih mejah, in želi 

spomniti, da člen 42(1) Pogodbe o EU 

določa, da lahko Unija uporabi misije in 

operacije SVOP zunaj svojih meja za 

ohranjanje miru, preprečevanje 

konfliktov in krepitev mednarodne 

varnosti v skladu z načeli Ustanovne 

listine Združenih narodov; opozarja tudi, 

da člen 43(1) Pogodbe o EU zagotavlja 

izčrpen seznam morebitnih vojaških 

operacij EU zunaj Unije, in poziva 

podpredsednico/visoko predstavnico ter 

države članice, naj spoštujejo določbe 

Lizbonske pogodbe v zvezi z obsegom 

operacij SVOP; 

Or. en 



 

AM\1109907SL.docx  PE593.663 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

16.11.2016 A8-0317/15 

Predlog spremembe  15 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da bi vzpostavitev stalnega 

strukturnega sodelovanja (člen 42(6) 

Pogodbe o EU) omogočila razvoj 

samoobrambe oziroma stalne obrambne 

strukture, ki bi izboljšala operacije 

kriznega upravljanja; 

12. poudarja, da bi vzpostavitev stalnega 

strukturnega sodelovanja (člen 42(6) 

Pogodbe o EU) omogočila razvoj stalne 

strukture, ki bi izboljšala operacije 

kriznega upravljanja; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Predlog spremembe  16 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da Evropa ne nadzoruje več 

v celoti svojega varnostnega okolja, časa 

in kraja ukrepanja, EU pa bi morala prek 

misij in operacij SVOP ter drugih ustreznih 

instrumentov biti sposobna posredovati v 

celotnem spektru kriznega upravljanja, 

vključno s preprečevanjem kriznih razmer 

in kriznim upravljanjem, ter tako zajeti vse 

faze v ciklu konflikta, ter v celoti 

sodelovati pri zagotavljanju varne Evrope 

in skupne varnostne ter obrambe 

celotnega območja svobode, varnosti in 

pravice; spodbuja Evropski svet, naj začne 

skupno varnostno in obrambno politiko 

razvijati v skupno obrambo, kakor je 

predvideno v členu 42(2) Pogodbe o EU; 

meni, da mora biti osrednji cilj SVOP 

povečanje odpornosti EU; 

13. poudarja, da bi morala EU prek misij 

in operacij SVOP ter drugih ustreznih 

instrumentov biti sposobna posredovati v 

celotnem spektru kriznega upravljanja, 

vključno s preprečevanjem kriznih razmer 

in kriznim upravljanjem, ter tako zajeti vse 

faze v ciklu konflikta; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Predlog spremembe  17 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 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; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Predlog spremembe  18 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja tudi, da bi morala SVOP 

temeljiti na načelu trdne kolektivne 

obrambe, učinkovitem financiranju in bi se 

morala izvajati v skladu z mednarodnimi 

institucijami na področju varnosti in 

obrambe ter v popolnem dopolnjevanju z 

zvezo Nato; meni, da bi morala EU 

spodbujati države članice, da dosežejo 

cilje zveze Nato glede zmogljivosti, kar 

zahteva minimalne odhodke za obrambo v 

višini 2 % BDP, kot je bilo potrjeno na 

vrhih v Walesu in Varšavi; 

15. poudarja tudi, da bi morala SVOP 

temeljiti na učinkovitem financiranju in bi 

se morala izvajati v skladu z mednarodnimi 

institucijami na področju varnosti in 

obrambe ter v popolnem dopolnjevanju z 

zvezo Nato; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Predlog spremembe  19 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. pozdravlja zamisel o preoblikovanju 

sedanjih ad hoc struktur v zmerno veliko 

stalno vojaško zmogljivosti za načrtovanje 

in izvajanje operacij, podobno že obstoječi 

civilni zmogljivosti za načrtovanje in 

izvajanje operacij (CPCC) na ravni EU; 

poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in države članice, naj ne 

združijo civilnih in vojaških struktur za 

načrtovanje in izvajanje, saj imajo vojaške 

in civilne misije ter operacije SVOP zelo 

različne strukture, osebje in cilje; 

opozarja, da velika večina civilnih misij 

SVOP predstavlja usposabljanja na 

področju načela pravne države, misije za 

pomoč in svetovanje, ki se financirajo iz 

proračuna EU in imajo malo skupnega z 

medvladno strukturo vojaških operacij 

SVOP, ki so namenjene boju proti 

piratom ali tihotapcem oziroma 

usposabljanju vojaških sil tretjih držav; 

poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico in Komisijo, naj ohranita 

razlikovalni značaj civilnih misij SVOP in 

preprečita združitev civilnih in vojaških 

struktur znotraj okvira integrirane 

strukture civilno-vojaškega strateškega 

načrtovanja; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Predlog spremembe  20 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. glede tega je seznanjen z ravnjo 

političnih ambicij, ki jo globalna strategija 

določa za celostni pristop h konfliktom in 

krizam, pri katerem Unija s 

preprečevanjem, reševanjem in 

stabilizacijo sodeluje v vseh fazah cikla 

konfliktov, in zavezo, da se bo izogibala 

prehitremu umiku; meni, da bi morala EU 

dosledno podpirati države članice, 

vključene v koalicijo proti samooklicani 

Islamski državi, tako da bi začela 

operacijo SVOP v Iraku, ki bi bila 

osredotočena na urjenje; 

26. glede tega je seznanjen z ravnjo 

političnih ambicij, ki jo globalna strategija 

določa za celostni pristop h konfliktom in 

krizam, pri katerem Unija s 

preprečevanjem, reševanjem in 

stabilizacijo sodeluje v vseh fazah cikla 

konfliktov, in zavezo, da se bo izogibala 

prehitremu umiku; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Predlog spremembe  21 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. opozarja, da se v globalni strategiji 

EU poziva k naložbam v preprečevanje 

konfliktov, Komisija in Svet pa sta 

dejansko predlagala obsežno zmanjšanje 

sredstev v proračunu za leto 2017 za edini 

instrument EU za preprečevanje 

konfliktov (instrument za prispevanje k 

stabilnosti in miru (IcSP)); poudarja, da 

je treba, glede na številne varnostne izzive 

v evropskem sosedstvu in drugje, povečati 

prizadevanja na področju preprečevanja 

konfliktov, mediacije in sprave; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Predlog spremembe  22 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. poudarja, da bi morali vsi sklepi Sveta 

o prihodnjih misijah in operacijah dati 

prednost sodelovanju v konfliktih, ki 

neposredno vplivajo na varnost EU ali na 

varnost partnerjev in regij, v katerih ima 

EU vlogo akterja, ki zagotavlja varnost; 
meni, da bi moral sklep o sodelovanju 

temeljiti na skupni analizi in razumevanju 

strateškega okolja ter skupnih strateških 

interesih držav članic, upoštevati pa bi 

moral ukrepe drugih zaveznikov in 

organizacij, kot sta OZN in Nato; meni, da 

je treba misije za krepitev zmogljivosti v 

okviru SVOP usklajevati z reformo 

varnostnega sektorja in prizadevanji 

Komisije na področju pravne države; 

28. meni, da bi moral sklep o sodelovanju 

temeljiti na skupni analizi in razumevanju 

strateškega okolja, upoštevati pa bi moral 

ukrepe drugih zaveznikov in organizacij, 

kot sta OZN in zveza Nato; meni, da je 

treba misije za krepitev zmogljivosti v 

okviru SVOP usklajevati z reformo 

varnostnega sektorja in prizadevanji 

Komisije na področju pravne države; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Predlog spremembe  23 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. zavrača zakonodajni predlog Komisije 

z dne 5. julija 2016 o krepitvi zmogljivosti 

za vojaške akterje prek instrumenta za 

prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP); 

podpira mnenja pravnih služb Komisije, 

Sveta in Parlamenta o tej zadevi; močno 

priporoča izbiro instrumenta, kot je 

mehanizem ATHENA, ki ne bo oslabil ali 

izpodbijal pravnega sistema EU, njegove 

proračunske zakonodaje in pomembnih 

sodb Sodišča Evropskih skupnosti; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Predlog spremembe  24 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. poudarja, da je treba opredeliti druge 

finančne instrumente za okrepitev gradnje 

zmogljivosti partnerjev na področjih 

varnosti in obrambe; poziva ESZD in 

Komisijo, naj zagotovita popolno 

doslednost in usklajenost, da bi dosegli 

najboljše rezultate in preprečili podvajanje 

na terenu; 

30. poudarja, da je treba opredeliti druge 

instrumente za okrepitev gradnje 

zmogljivosti partnerjev na področjih 

varnosti in obrambe; poziva ESZD, naj 

zagotovi popolno doslednost in usklajenost, 

da bi dosegli najboljše rezultate in 

preprečili podvajanje na terenu; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Predlog spremembe  25 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. ugotavlja, da bi bilo zato treba 

revidirati petersberške naloge, poleg tega 

pa bi morale bojne skupine prek večje 

modularnosti in bolj funkcionalnega 

financiranja postati vojaški instrument za 

napotitev; je seznanjen, da pomanjkanje 

konstruktivnega odnosa med državami 

članicami še naprej politično in operativno 

ovira napotitev bojnih skupin; poziva Svet, 

naj začne z vzpostavljanjem zagonskega 

sklada (predvidenega v členu 41(3) 

Pogodbe o EU) za nujno financiranje 

začetnih faz vojaških operacij; 

31. ugotavlja, da bi morale bojne skupine 

prek večje modularnosti in bolj 

funkcionalnega financiranja postati vojaški 

instrument za napotitev; je seznanjen, da 

pomanjkanje konstruktivnega odnosa med 

državami članicami še naprej politično in 

operativno ovira napotitev bojnih skupin; 

poziva Svet, naj začne z vzpostavljanjem 

zagonskega sklada (predvidenega v 

členu 41(3) Pogodbe o EU) za nujno 

financiranje začetnih faz vojaških operacij; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Predlog spremembe  26 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. opozarja, da so strateški interesi zveze 

Nato in EU enaki in da se srečujeta z 

enakimi izzivi na vzhodu in jugu; 

ugotavlja, kako pomembna je klavzula o 

vzajemni obrambi iz člena 42(7) za države 

članice EU, ne glede na to, ali so članice 

zveze Nato ali ne; ugotavlja, da bi morala 

biti EU zmožna, da s svojimi sredstvi na 

enak način zaščiti tudi države članice EU, 

ki niso članice zveze Nato; je seznanjen s 

ciljem ustrezne ravni strateške avtonomije 

EU iz globalne strategije za zunanjo in 

varnostno politiko Evropske unije in 
poudarja, da se morajo sredstva teh 

organizacij dopolnjevati; meni, da bi bilo 

treba s strateško avtonomijo EU okrepiti 

zmogljivost Evrope za spodbujanje 

varnosti znotraj in zunaj svojih meja ter za 

krepitev partnerstva z zvezo Nato in 

čezatlantskih odnosov; 

33. opozarja, da se zveza Nato in EU 

srečujeta z izzivi na vzhodu in jugu; 

poudarja, da se morajo sredstva teh 

organizacij dopolnjevati; meni, da bi 

morala EU okrepiti svojo zmogljivost za 

spodbujanje varnosti zunaj svojih meja ter 

za krepitev partnerstva z zvezo Nato in 

čezatlantskih odnosov; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Predlog spremembe  27 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. meni, da je temelj tesnega in 

učinkovitega sodelovanja med EU in zvezo 

Nato dopolnjevanje in združljivost njunih 

misij in posledično tudi njunih 

instrumentov; poudarja, da bi morali 

odnosi med organizacijama še naprej 

temeljiti na sodelovanju, ne na 

tekmovalnosti; meni, da bi morala EU 

spodbujati države članice, da dosežejo 

cilje zveze Nato glede zmogljivosti, kar 

zahteva odhodke za obrambo v višini vsaj 

2 % BDP; 

34. meni, da je temelj tesnega in 

učinkovitega sodelovanja med EU in zvezo 

Nato dopolnjevanje in združljivost njunih 

misij in posledično tudi njunih 

instrumentov; poudarja, da bi morali 

odnosi med organizacijama še naprej 

temeljiti na sodelovanju, ne na 

tekmovalnosti; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Predlog spremembe  28 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poudarja, da je zveza Nato najbolje 

opremljena za odvračanje in obrambo ter 

pripravljena izvajati kolektivno obrambo 

(člen V Severnoatlantske pogodbe) v 

primeru napada na eno od njenih članic, 

medtem ko je SVOP trenutno 

osredotočena na ohranjanje miru, 

preprečevanje konfliktov in krepitev 

mednarodne varnosti (člen 42 Pogodbe o 

EU), EU pa ima tudi dodatna sredstva za 

obravnavanje izzivov na področju 

notranje varnosti držav članic, vključno s 

prevratom, ki jih člen V ne zajema; 

ponovno izraža, da je namen solidarnostne 

klavzule iz člena 222 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije zavarovati demokratične 

institucije in civilno prebivalstvo v primeru 

terorističnega napada; 

35. poudarja, da je zveza Nato najbolje 

opremljena za odvračanje in obrambo ter 

pripravljena izvajati kolektivno obrambo 

(člen V Severnoatlantske pogodbe) v 

primeru napada na eno od njenih članic, 

medtem ko je SVOP osredotočena na 

ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov 

in krepitev mednarodne varnosti (člen 42 

Pogodbe o EU); ponovno izraža, da je 

namen solidarnostne klavzule iz člena 222 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

zavarovati demokratične institucije in 

civilno prebivalstvo v primeru 

terorističnega napada; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Predlog spremembe  29 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. meni, da razvoj močnejše obrambne 

industrije krepi strateško avtonomijo in 

tehnološko neodvisnost EU; je prepričan, 

da so za krepitev statusa EU kot akterke, 

ki zagotavlja varnost v evropskem 

sosedstvu, potrebne ustrezne, zadostne 

zmogljivosti in konkurenčna, učinkovita 

in pregledna obrambna industrija, ki bi 

zagotavljala trajnostno dobavno verigo; 

ugotavlja, da sta za evropski obrambni 

sektor značilna razdrobljenost in 

podvajanje, ki ju je treba postopoma 

odpraviti z zagotavljanjem spodbud in 

nagrad vsem nacionalnim subjektom, ki 

ga sestavljajo, pri čemer je treba upoštevati 

dolgoročno perspektivo povezanega 

obrambnega trga; 

38. meni, da bi razvoj obrambne industrije 

okrepil tehnološko neodvisnost EU; je 

prepričan, da EU potrebuje ustrezne, 

zadostne zmogljivosti in učinkovito ter 

pregledno obrambno industrijo, ki bi 

zagotavljala trajnostno dobavno verigo; 

ugotavlja, da sta za evropski obrambni 

sektor značilna razdrobljenost in 

podvajanje, ki ju je treba postopoma 

odpraviti, pri čemer je treba upoštevati 

dolgoročno perspektivo povezanega 

obrambnega trga; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Predlog spremembe  30 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. ugotavlja, da imajo vse države članice 

– predvsem zaradi finančnih omejitev – 
težave z vzdrževanjem zelo širokega 

spektra povsem operativnih obrambnih 

zmogljivosti; zato poziva k večjemu 

usklajevanju in jasnejšim izbiram glede 

tega, katere zmogljivosti vzdrževati, da bi 

se lahko države članice specializirale za 

določene zmogljivosti; 

41. ugotavlja, da imajo vse države članice 

težave z vzdrževanjem zelo širokega 

spektra povsem operativnih zmogljivosti; 

zato poziva k večjemu usklajevanju in 

jasnejšim izbiram glede tega, katere 

zmogljivosti vzdrževati, da bi se lahko 

države članice specializirale za določene 

zmogljivosti; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Predlog spremembe  31 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. opozarja, da je 28 držav članic EU še 

vedno na drugem mestu na svetu, ko gre 

za obrambne izdatke in izvoz orožja; meni, 

da so skupni letni obrambni izdatki v 

višini približno 200 milijard EUR izredno 

velik znesek davkoplačevalskega denarja; 

opozarja tudi, da so številne nedavne 

študije pokazale, da je glavni kamen 

spotike, ki leži na poti k resničnemu 

evropskemu obrambnemu trgu ter razvoju 

visokokakovostnih zmogljivosti, dejstvo, 

da se v mnogih izmed 28 držav članic 

obrambni proračuni uporabljajo zelo 

slabo; poudarja, da je treba temeljito 

prestrukturirati odnose med nacionalnimi 

organi za obrambo in obrambnimi 

industrijami ter uvesti stroga kvalitativna 

merila za rezultate projektov javnega 

naročanja, močna in stroga merila glede 

preglednosti, učinkovitosti, boja proti 

korupciji in spoštovanja pravil notranjega 

trga; poudarja, da mora postopek za 

vzpostavitev obrambnega trga EU potekati 

vzporedno s krepitvijo veliko strožjega 

režima za izvoz orožja na ravni EU; je 

prepričan, da bo trenutni poudarek na 

višjih obrambnih proračunih vodil le v 

nadaljnje zapravljanje 

davkoplačevalskega denarja brez bistvene 

okrepitve oboroženih sil; 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Predlog spremembe  32 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. opozarja, da je močna tehnološka in 

industrijska baza evropske obrambe, ki 

vključuje instrumente za mala in srednja 

podjetja, temelj SVOP in osnovni pogoj za 

skupni trg ter tako omogoča EU, da gradi 

svojo strateško avtonomijo; 

43. opozarja, da je tehnološka in 

industrijska baza evropske obrambe, ki 

vključuje instrumente za mala in srednja 

podjetja, temelj SVOP in osnovni pogoj za 

skupni trg; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Predlog spremembe  33 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  44a. obžaluje čedalje slabše varnostno 

okolje in širjenje oboroženih konfliktov, 

regionalnih nestabilnosti, notranje 

represije ter kršitev humanitarnega prava 

in zlorab človekovih pravic; poziva države 

članice, naj temeljito spremenijo svojo 

politiko izvoza orožja in dosledno 

uporabljajo vseh osem meril iz Skupnega 

stališča 2008/944/SZVP o izvozu orožja in 

ustrezne določbe svetovne pogodbe o 

trgovini z orožjem; meni, da imajo države 

članice pravno obveznost, da nemudoma 

zaustavijo izvoz v tiste države, kjer obstaja 

resna nevarnost, da bi se lahko uporabil 

za resne kršitve človekovih pravic ali 

kršitve humanitarnega prava, prispeval k 

notranji represiji ali regionalni 

nestabilnosti oziroma ogrozil varnosti 

držav članic ali svetovni mir in stabilnost; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Predlog spremembe  34 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. je zaskrbljen, ker se v državah članicah 

nenehno zmanjšujejo sredstva za raziskave 

na področju obrambe, kar ogroža 

industrijsko in tehnološko bazo, s tem pa 

tudi evropsko strateško avtonomijo; 

poziva države članice, naj svoje vojske 

opremljajo z opremo, ki jo proizvaja 

evropska obrambna industrija, ne pa 

konkurenčne industrije; 

45. je zaskrbljen, ker se v državah članicah 

nenehno zmanjšujejo sredstva za raziskave 

na področju obrambe, kar ogroža 

industrijsko in tehnološko bazo; poziva 

države članice, naj svoje vojske opremljajo 

predvsem z opremo, ki jo proizvaja 

evropska obrambna industrija; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Predlog spremembe  35 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. je prepričan, da bi bila okrepitev vloge 

agencije EDA pri usklajevanju programov, 

projektov in dejavnosti, ki temeljijo na 

zmogljivosti, koristna za učinkovito SVOP; 

meni, da bi bilo treba v celoti podpirati 

agencijo EDA pri izpolnjevanju svojih 

ciljev, zlasti prihodnjih prednostnih nalog 

in vlog pri evropskem akcijskem načrtu za 

obrambo (EDAP) ter programu EU za 

raziskave na področju obrambe (EDRP); 

zato poziva države članice, naj pregledajo 

organizacijo, postopke in dejavnosti 

agencije ter pri tem odprejo več možnosti 

za dodatno sodelovanje in povezovanje; 

poziva države članice, naj agenciji EDA 

zagotovijo smernice za usklajevanje 

revizije načrta za razvoj zmogljivosti v 

skladu z globalno strategijo za zunanjo in 

varnostno politiko Evropska unije ter 

sektorsko strategijo; 

46. je prepričan, da bi bila okrepitev vloge 

agencije EDA pri usklajevanju programov, 

projektov in dejavnosti, ki temeljijo na 

zmogljivosti, koristna za učinkovito SVOP; 

meni, da bi bilo treba v celoti podpirati 

agencijo EDA pri izpolnjevanju svojih 

ciljev, zlasti prihodnjih prednostnih nalog 

in vlog pri evropskem akcijskem načrtu za 

obrambo (EDAP); zato poziva države 

članice, naj pregledajo organizacijo, 

postopke in dejavnosti agencije ter pri tem 

odprejo več možnosti za dodatno 

sodelovanje in povezovanje; poziva države 

članice, naj agenciji EDA zagotovijo 

smernice za usklajevanje revizije načrta za 

razvoj zmogljivosti v skladu z globalno 

strategijo za zunanjo in varnostno politiko 

Evropska unije ter sektorsko strategijo; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Predlog spremembe  36 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. poudarja, da je kibernetska varnost po 

svoji naravi politično področje, na katerem 

sta bistvena povezovanje in sodelovanje, 

ne zgolj med državami članicami EU, 

ključnimi partnerji in zvezo Nato, temveč 

tudi med različnimi subjekti znotraj 

družbe, saj ne gre le za vojaško 

odgovornost; poziva k jasnejšim 

smernicam o načinih in kontekstih uporabe 

obrambnih in napadalnih zmogljivosti 

EU; opozarja, da je Evropski parlament 

večkrat pozval k temeljiti reviziji uredbe 

EU o izvozu blaga z dvojno rabo, da bi se 

preprečilo, da bi programska oprema in 

drugi sistemi, ki bi jih bilo mogoče 

uporabiti proti digitalni infrastrukturi EU in 

za kršenje človekovih pravic, prišli v 

napačne roke; poziva EU, naj v 

mednarodnih forumih, tudi – a ne zgolj – v 

forumih o upravljanju interneta, zagovarja 

stališče, da bi morala biti osrednja 

infrastruktura interneta nevtralno območje, 

v katerega vlade, ki zasledujejo nacionalne 

interese, ne bi smele posegati; 

47. poudarja, da je kibernetska varnost po 

svoji naravi politično področje, na katerem 

sta bistvena povezovanje in sodelovanje, 

ne zgolj med državami članicami EU, 

ključnimi partnerji in zvezo Nato, temveč 

tudi med različnimi subjekti znotraj 

družbe, saj ne gre le za vojaško 

odgovornost; poziva k jasnejšim 

smernicam o načinih in kontekstih uporabe 

zmogljivosti EU; opozarja, da je Evropski 

parlament večkrat pozval k temeljiti 

reviziji uredbe EU o izvozu blaga z dvojno 

rabo, da bi se preprečilo, da bi programska 

oprema in drugi sistemi, ki bi jih bilo 

mogoče uporabiti proti digitalni 

infrastrukturi EU in za kršenje človekovih 

pravic, prišli v napačne roke; poziva EU, 

naj v mednarodnih forumih, tudi – a ne 

zgolj – v forumih o upravljanju interneta, 

zagovarja stališče, da bi morala biti 

osrednja infrastruktura interneta nevtralno 

območje, v katerega vlade, ki zasledujejo 

nacionalne interese, ne bi smele posegati; 

Or. en 



 

AM\1109907SL.docx  PE593.663 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

16.11.2016 A8-0317/37 

Predlog spremembe  37 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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, s katerimi bo treba začeti po 

predstavitvi bele knjige EU o varnosti in 

obrambi; podpira dodatno sodelovanje 

Komisije pri obrambi z načrtovanjem in 

izvajanjem; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Predlog spremembe  38 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

2016/2067(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. poziva k reformi evropskega prava, da 

bi se evropski obrambni industriji 

omogočilo uživanje enake državne 

podpore, kot jo uživa ameriška industrija; 

črtano 

Or. en 

 


