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6.12.2017 A8-0350/1 

Predlog spremembe  1 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0350/2017 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

2017/2121(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. meni, da razvoj trdne obrambne 

industrije krepi tehnološko neodvisnost 

EU; poziva k razvoju industrijskih in 

tehnoloških virov, potrebnih za izboljšanje 

kibernetske varnosti, tudi s spodbujanjem 

enotnega trga za proizvode kibernetske 

varnosti; poziva, naj se dajo na voljo 

znatno povečani finančni in človeški viri v 

institucijah EU, da bi povečali kibernetsko 

varnost in zmogljivost kibernetske 

obrambe EU; poudarja, da je treba 

kibernetsko obrambo vključiti v zunanje 

delovanje ter skupno zunanjo in varnostno 

politiko, pa tudi povečati sposobnost 

odkrivanja kibernetskega kriminala;  

42. meni, da razvoj učinkovite 

obrambne industrije krepi tehnološko 

neodvisnost EU; poziva k razvoju 

industrijskih in tehnoloških virov, 

potrebnih za izboljšanje kibernetske 

varnosti, tudi s spodbujanjem enotnega trga 

za proizvode kibernetske varnosti in 

strogimi pravili za nadzor izvoza; poziva, 

naj se dajo na voljo finančni in človeški 

viri v institucijah EU, da bi povečali 

kibernetsko varnost in odpornost pred 

kibernetskimi napadi v EU; poudarja, da je 

treba kibernetsko obrambo vključiti v 

zunanje delovanje ter skupno zunanjo in 

varnostno politiko, pa tudi povečati 

sposobnost odkrivanja kibernetskega 

kriminala;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Predlog spremembe  2 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0350/2017 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

2017/2121(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. meni, da bi morala Evropa še 

okrepiti sodelovanje pri skupni obrambi, da 

bo lahko zaščitila skupne vrednote in 

načela ter strateško avtonomijo; poudarja, 

kako pomembna je povezava med zunanjo 

in notranjo varnostjo, boljšim izkoristkom 

virov in nadzorom nad tveganji na obrobju 

Evrope; želi spomniti, da je povezava med 

varnostjo in razvojem eno od ključnih 

načel, na katerem temelji pristop Unije k 

zunanjim krizam in konfliktom; poziva 

države članice, naj v celoti izkoristijo 

potencial Lizbonske pogodbe na področju 

skupne varnostne in obrambne politike, in 

v zvezi s tem pozdravlja izvedbeni načrt za 

varnost in obrambo; spodbuja pregled 

pristopa EU k civilnim misijam skupne 

varnostne in obrambne politike, da bi 

zagotovili, da so misije ustrezno 

zasnovane, izvajane in podprte; meni, da bi 

bilo treba v celoti izkoristiti zmogljivosti 

Evropske obrambne agencije (EDA), 

stalno strukturno sodelovanje (PESCO) in 

bojne skupine EU; poziva države članice, 

naj v zvezi s tem zagotovijo dodatno 

financiranje; 

45. meni, da bi morala Evropa še 

okrepiti sodelovanje pri skupni obrambi, da 

bo lahko zaščitila skupne vrednote in 

načela; poudarja, kako pomembna je 

povezava med zunanjo in notranjo 

varnostjo, boljšim izkoristkom virov in 

nadzorom nad tveganji na obrobju Evrope; 

želi spomniti, da je povezava med 

varnostjo in razvojem eno od ključnih 

načel, na katerem temelji pristop Unije k 

zunanjim krizam in konfliktom; poziva 

države članice, naj v celoti izkoristijo 

potencial Lizbonske pogodbe na področju 

skupne varnostne in obrambne politike; v 

zvezi s tem je seznanjen z izvedbenim 

načrtom za varnost in obrambo; spodbuja 

pregled pristopa EU k civilnim misijam 

skupne varnostne in obrambne politike, da 

bi zagotovili, da so misije ustrezno 

zasnovane, izvajane in podprte; meni, da bi 

bilo treba v celoti izkoristiti stalno 

strukturno sodelovanje (PESCO) in bojne 

skupine EU; poziva države članice, naj 

zato zagotovijo dodatno financiranje iz 

nacionalnih proračunov za obrambo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0350/2017 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

2017/2121(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. meni, da morajo Evropska unija in 

njene države članice razviti učinkovito 

zunanjo in varnostno politiko ter sodelovati 

z zvezo NATO in drugimi mednarodnimi 

partnerji, OZN, nevladnimi organizacijami, 

zagovorniki človekovih pravic in drugimi 

pri skupnih vprašanjih ter z namenom 

spodbujanja miru, blaginje in stabilnosti po 

vsem svetu; poudarja pomen ozaveščanja 

in politične zavezanosti za nujno izvajanje 

ambiciozne, učinkovite in strukturirane 

skupne varnostne in obrambne politike; 

poziva Svet, Komisijo in države članice, 

naj odpravijo težave pri komunikaciji EU 

ter dosežejo večjo odgovornost in 

prepoznavnost njenega zunanjega 

delovanja; poziva države članice in 

institucije EU, naj izpolnijo pričakovanja 

glede obrambe po sprejetju globalne 

strategije EU in načrtov Komisije za 

izboljšanje raziskav na področju obrambe 

in razvoja zmogljivosti;  

46. meni, da morajo Evropska unija in 

njene države članice razviti učinkovito 

zunanjo in varnostno politiko ter sodelovati 

z zvezo NATO in drugimi mednarodnimi 

partnerji, OZN, nevladnimi organizacijami, 

zagovorniki človekovih pravic in drugimi 

pri skupnih vprašanjih ter z namenom 

spodbujanja miru, blaginje in stabilnosti po 

vsem svetu; poudarja pomen ozaveščanja 

in politične zavezanosti za nujno izvajanje 

ambiciozne, učinkovite in strukturirane 

skupne varnostne in obrambne politike; 

poziva Svet, Komisijo in države članice, 

naj odpravijo težave pri komunikaciji EU 

ter dosežejo večjo odgovornost in 

prepoznavnost njenega zunanjega 

delovanja; poziva države članice in 

institucije EU, naj s tesnim sodelovanjem 

in učinkovitim združevanjem ustreznih 

nacionalnih proračunov izpolnijo 

pričakovanja glede obrambe po sprejetju 

globalne strategije EU in načrtov Komisije 

za izboljšanje raziskav na področju 

obrambe in razvoja zmogljivosti;  

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. poziva Komisijo, da v predlogu za 

naslednji večletni finančni okvir dodobra 

upošteva vse večje varnostne izzive; meni, 

da se morata tako obseg kot prilagodljivost 

proračuna skupne zunanje in varnostne 

politike skladati s pričakovanji državljanov 

glede tega, da bo EU skrbela za varnost; 

vztraja, da je potrebna celovita vizija za 

politiko in instrumente EU na področju 

varnosti, vključno s plodnim usklajevanjem 

s predlaganim evropskim obrambnim 

skladom; poziva države članice, naj si 

prizadevajo 2 % BDP nameniti 

obrambnim odhodkom ter 20 % svojih 

obrambnih proračunov uporabiti za 

opremo, ki jo je EDA opredelila kot 

potrebno; opozarja tudi, da je treba vsako 

novo politiko podpreti s financiranjem iz 

novih virov; ugotavlja, da ima več držav 

članic – predvsem zaradi finančnih 

omejitev – težave z vzdrževanjem zelo 

širokega spektra povsem operativnih 

obrambnih zmogljivosti; zato poziva k 

okrepljenemu sodelovanju in usklajevanju 

pri tem, katere zmogljivosti ohraniti, da se 

bodo lahko države članice specializirale za 

določene zmogljivosti in tako učinkoviteje 

porabile sredstva; meni, da je 

interoperabilnost bistvenega pomena, če 

naj bodo sile držav članic bolj združljive in 

povezane; želi spomniti, da odobrena 

47. meni, da se morata tako obseg kot 

prilagodljivost proračuna skupne zunanje 

in varnostne politike skladati s pričakovanji 

državljanov glede tega, da bo EU skrbela 

za varnost; vztraja, da je potrebna celovita 

vizija za politiko in instrumente EU na 

področju varnosti, vključno s plodnim 

usklajevanjem s predlaganim evropskim 

obrambnim skladom in z združevanjem 

ustreznih nacionalnih proračunov; poziva 

države članice, naj si prizadevajo 20 % 

svojih obrambnih proračunov uporabiti za 

opremo, ki jo je EDA opredelila kot 

potrebno; opozarja tudi, da je treba vsako 

novo politiko podpreti s financiranjem iz 

nacionalnih proračunov za obrambo; 

ugotavlja, da ima več držav članic – 

predvsem zaradi finančnih omejitev – 

težave z vzdrževanjem zelo širokega 

spektra povsem operativnih obrambnih 

zmogljivosti; zato poziva k mnogo bolj 

učinkovitemu sodelovanju in usklajevanju 

pri tem, katere zmogljivosti ohraniti, da se 

bodo lahko države članice specializirale za 

določene zmogljivosti in tako učinkoviteje 

porabile sredstva; meni, da je 

interoperabilnost bistvenega pomena, če 

naj bodo sile držav članic bolj združljive in 

povezane; želi spomniti, da odobrena 

sredstva za skupno zunanjo in varnostno 

politiko predstavljajo 3,6 % obveznosti 
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sredstva za skupno zunanjo in varnostno 

politiko predstavljajo 3,6 % obveznosti 

razdelka 4 v letu 2016 in 0,2 % celotnega 

proračuna EU; obžaluje, da obseg in 

nezadostno izvrševanje ter sistematične 

prerazporeditve iz poglavja skupne zunanje 

in varnostne politike razkrivajo, da EU 

kronično primanjkuje ambicij, da bi 

delovala kot svetovni akter; 

razdelka 4 v letu 2016 in 0,2 % celotnega 

proračuna EU; obžaluje, da obseg in 

nezadostno izvrševanje ter sistematične 

prerazporeditve iz poglavja skupne zunanje 

in varnostne politike razkrivajo, da EU 

kronično primanjkuje ambicij, da bi 

delovala kot svetovni akter; 

Or. en 

 

 


