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11.4.2018 A8-0112/1 

Predlog spremembe  1 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja 

zasnova v obdobju po letu 2020 

2017/2280(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

88. poudarja, da bo ta instrument 

odslej omogočal EU, da bo financirala 

usposabljanje in dobavo nesmrtonosne 

opreme (kot so sistemi IT, bolnišnice itd.) 

za oborožene sile tretjih držav, da se 

omogoči kratkoročno in srednjeročno 

odzivanje na nujne potrebe, in sicer v 

okviru uresničevanja ciljev na področju 

trajnostnega razvoja;  

88. meni, da uredba o instrumentu za 

prispevanje k stabilnosti in miru za 

obdobje po letu 2020 ne bi smela 

vključevati vojaške komponente v okviru 

pomoči za krepitev zmogljivosti v podporo 

varnosti in razvoju, ki se nudi partnerskim 

državam, saj bi to politično oslabilo edini 

instrument EU za preprečevanje civilnih 

konfliktov; opozarja, da financiranje 

krepitve zmogljivosti v podporo varnosti in 

razvoju v okviru sedanjega instrumenta za 

prispevanje k stabilnosti in miru ni v 

skladu s členom 209 PDEU, zadevno 

sodno prakso Sodišča Evropske unije ali 

omejitvami v zvezi z vojaškimi izdatki, 

določenimi s členom 41(2) PEU; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Predlog spremembe  2 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja 

zasnova v obdobju po letu 2020 

2017/2280(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  88a. poziva Komisijo in Evropsko 

službo za zunanje delovanje, naj ohranita 

edinstven instrument, namenjen 

preprečevanju civilnih konfliktov in 

hitremu civilnemu odzivanju na krizne 

razmere, tako da ohranita instrument za 

prispevanje k stabilnosti in miru kot ločen 

instrument v strukturi v obdobju po letu 

2020, poudarja, da je ohranitev tega 

instrumenta ključnega pomena za 

zagotovitev verodostojnosti Unije, zlasti 

glede njene zavezanosti miru in varnosti; 

poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj upoštevata vse 

večjo zahtevo po preprečevanju civilnih 

konfliktov v sosedstvu EU, tako da 

potrojita sredstva za te ukrepe, zlasti za 

financiranje pobud na področju 

mediacije, dialoga in sprave; poudarja, da 

do takšnega povečanja ne bi smelo priti 

na račun civilnega preprečevanja 

konfliktov in izgradnje miru v drugih 

regijah;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Predlog spremembe  3 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja 

zasnova v obdobju po letu 2020 

2017/2280(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 121 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

121. ceni zavezanost EU temam, kot so 

človekove pravice, demokracija in podpora 

civilni družbi, pa tudi različnim kratko- in 

dolgoročnim ciljem ter posebni politični in 

strateški vrednosti obstoječih instrumentov; 

poudarja, da reforma ne bi smela 

spodkopati političnih ciljev posameznih 

instrumentov; se zaveda posebnosti glede 

ciljev in izvajanja evropskega instrumenta 

sosedstva, instrumenta IPA II ter 

evropskega instrumenta za demokracijo in 

človekove pravice, zato meni, da bi morali 

ostati neodvisni zaradi strateških in 

političnih vidikov; 

121. ceni zavezanost EU temam, kot so 

človekove pravice, demokracija in podpora 

civilni družbi, pa tudi različnim kratko- in 

dolgoročnim ciljem ter posebni politični in 

strateški vrednosti obstoječih instrumentov; 

poudarja, da reforma ne bi smela 

spodkopati političnih ciljev posameznih 

instrumentov; se zaveda posebnosti glede 

ciljev in izvajanja evropskega instrumenta 

sosedstva, instrumenta IPA II, instrumenta 

za prispevanje k stabilnosti in miru ter 

evropskega instrumenta za demokracijo in 

človekove pravice, zato meni, da bi morali 

ostati neodvisni zaradi strateških in 

političnih vidikov; 

Or. en 

 

 


