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6.12.2017 A8-0351/5 

Predlog spremembe  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso 

Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja viden napredek, 

dosežen pri oblikovanju močnejše 

evropske obrambe, odkar je bila junija 

2016 sprejeta globalne strategija EU za 

zunanjo in varnostno politiko; pozdravlja 

zlasti začetek delovanja evropskega 

obrambnega sklada, predlagano širjenje 

pripravljalnega ukrepa za raziskave na 

področju obrambe in zakonodajni predlog 

za evropski program za razvoj obrambne 

industrije (EDIDP); poziva države članice, 

naj v prihodnje povečajo finančne 

prispevke v proračun EU, da bi bilo 

mogoče pokriti dodatne stroške, ki jih EU 

prinaša evropski obrambni sklad; 

13. zavrača močnejšo evropsko 

obrambo; zavrača zlasti začetek delovanja 

evropskega obrambnega sklada, 

predlagano širjenje pripravljalnega ukrepa 

za raziskave na področju obrambe in 

zakonodajni predlog za evropski program 

za razvoj obrambne industrije (EDIDP); v 

zvezi s tem želi spomniti, da člen 41(2) 

PEU prepoveduje, da bi odhodki pri 

poslovanju, ki nastanejo zaradi vojaških 

ali obrambnih ukrepov, bremenili 

proračun Unije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso 

Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Nikolaos Hundis (Nikolaos 

Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da so se Komisija in vse 

več držav članic zavezale k začetku 

delovanja evropske obrambne unije ter da 

so evropski državljani temu močno 

naklonjeni; poudarja, da je to v skladu z 

zahtevo državljanov Unije in Parlamenta, 

zlasti prek številnih pozivov, izraženih v 

njegovih prejšnjih resolucijah; izpostavlja 

večjo učinkovitost ter odpravo podvajanja 

in zmanjšanje stroškov, ki jih bo prineslo 

močnejše evropsko povezovanje na 

obrambnem področju; poudarja pa, da 

vzpostavitev dejanske evropske obrambne 

unije zahteva politično voljo in odločnost; 

poziva države članice, naj se zavežejo 

skupni in avtonomni evropski obrambi ter 

naj si prizadevajo, da bi njihovi 

nacionalni proračuni za obrambo v 

desetih letih znašali vsaj 2 % njihovega 

BDP; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso 

Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Nikolaos Hundis (Nikolaos 

Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja pred kratkim izkazano 

politično voljo za povečanje učinkovitosti 

SVOP; podpira vse poskuse, da bi 

izkoristili celoten potencial, ki ga ponuja 

Lizbonska unija, z zagotovitvijo uspešnega 

sodelovanja med državami članicami in 

vzpostavitvijo operativno relevantnih 

zmogljivosti za izpolnjevanje nalog iz 

člena 43(1) PEU, in sicer z: 

črtano 

a) obvezno uvedbo zagonskega sklada, 

kakor ga predvideva pogodba, za hiter 

začetek izvajanja operacij, 

 

b) vzpostavitvijo stalnega strukturnega 

sodelovanja (PESCO) na vojaških 

področjih, potrebnih za izvajanje nalog 

SVOP, na primer trajno združene vojaške 

enote, 

 

c) reformo medvladnega mehanizma za 

skupno financiranje ATHENA, da bi 

omogočili solidarnost med državami 

članicami, ki lahko prispevajo zgolj 

finančna sredstva, in tistimi, ki lahko k 

operacijam SVOP prispevajo zgolj vojake, 

 

d) združevanjem in deljenjem zmogljivosti,  
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ki bosta prej pravilo kot izjema, ter s 

premikom k izvajanju večine od 300 

predlogov, ki jih je leta 2011 predstavilo 

28 načelnikov generalštaba, 

e) združevanjem nacionalnih virov na 

področju raziskav, razvoja, javnih naročil, 

vzdrževanja in usposabljanja, 

 

f) usklajevanjem nacionalnih obrambnih 

načrtov (usklajeni letni pregled na 

področju obrambe – CARDS), kakor se 

trenutno načrtuje, 

 

g) oblikovanjem skupnih pravil za vojaško 

certificiranje in skupne politike o varnosti 

oskrbe, 

 

h) uveljavljanjem pravil notranjega trga s 

strani Komisije v zvezi z nacionalnimi 

javnimi naročili na področju obrambe v 

skladu z direktivo o javnih naročilih na 

področju obrambe iz leta 2009; 

 

Or. en 



 

AM\1141459SL.docx  PE614.283v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.12.2017 A8-0351/8 

Predlog spremembe  8 
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Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso 
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Chountis) 
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Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI). 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  31a. odločno zavrača vzpostavitev in 

izvajanje stalnega strukturnega 

sodelovanja (PESCO), saj dejansko 

pomeni ustanovitev evropske obrambne 

unije in nadaljnjo militarizacijo EU; 

opozarja, da bo stalno strukturno 

sodelovanje (PESCO) razveljavilo 

obstoječe pravilo soglasja v Svetu o SZVP 

in SVOP;  

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso 

Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  39a. nasprotuje ideji o vzpostavitvi GD 

za obrambo; nasprotuje tudi vsaki 

nadaljnji militarizaciji Evropske unije in 

njenih politik; poudarja, da bi morala EU 

ohranjati mir in stabilnost, spodbujati in 

varovati temeljne in človekove pravice z 

miroljubno in civilno zunanjo politiko ter 

se osredotočiti na diplomatsko in 

miroljubno reševanje sporov, tudi s 

pobudami za mediacijo; 

Or. en 
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Poročilo A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  46a. zavrača financiranje misij in 

vojaških operacij v okviru SVOP, zlasti iz 

proračuna EU; opozarja, da v skladu s 

členom 41(2) PEU odhodki, ki nastanejo 

zaradi vojaških ali obrambnih ukrepov, ne 

smejo bremeniti proračuna Unije; zavrača 

mehanizem Athena in predlagano 

razširitev upravičenih stroškov 

mehanizma, na primer napotitev bojnih 

skupin EU, saj bi to povečalo samodejni 

finančni prispevek vsake države članice 

pri vsaki vojaški misiji EU; 

Or. en 
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Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso 

Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) 
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Poročilo A8-0351/2017 
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Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

2017/2123(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. pozdravlja predlog Komisije o 

pregledu instrumenta za prispevanje k 

stabilnosti in miru, da bi se podprli ukrepi, 

ki se izvajajo v okviru pobude za krepitev 

zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju 

(CBSD), ki bo EU omogočila financiranje 

krepitve zmogljivosti in odpornosti ter 

jačanje zmogljivosti partnerskih držav; 

spodbuja ESZD in Komisijo, naj brez 

odlašanja uveljavita to pobudo, izboljšata 

učinkovitost in trajnost misij SVOP ter 

zagotovita bolj prožen in celosten pristop 

EU, ki bo izkoriščal civilno-vojaške 

sinergije;  

70. odločno zavrača predlog Komisije 

o pregledu instrumenta za prispevanje k 

stabilnosti in miru, da bi se podprli ukrepi, 

ki se izvajajo v okviru pobude za krepitev 

zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju 

(CBSD), ki bo EU omogočila financiranje 

usposabljanja in opreme za vojaške 

akterje v partnerskih državah; meni, da bi s 

tem odprli vrata zlorabi razvojne pomoči 

in da bi bilo to v nasprotju s členom 208 

PDEU, katerega namen je izkoreniniti 

revščino;  

Or. en 

 

 


