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5.12.2018 A8-0375/1 

Predlog spremembe  1 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker so države članice odločene 

postopoma oblikovati skupno obrambno 

politiko, ki bi utegnila privesti do skupne 

obrambe v skladu z določbami člena 42 

PEU, s tem pa okrepiti evropsko identiteto 

in njeno neodvisnost, da bo mogoče v 

Evropi in po svetu spodbujati mir, varnost 

in napredek;  

A. ker se države članice še niso 

odločile, da bodo postopoma oblikovale 

skupno obrambno politiko, ki bi utegnila 

privesti do skupne obrambe v skladu z 

določbami člena 42 PEU, kar zahteva 

soglasno odločanje v Evropskem svetu in 

ratifikacijo te odločitve v skladu z 

ustavnimi zahtevami posameznih držav 

članic; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Predlog spremembe  2 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da so ti izzivi preobsežni, 

da bi se lahko katera koli država sama 

uspešno spopadla z njimi; poudarja, da je 

nujno, da se EU na te izzive odzove hitro, 

dosledno, učinkovito in enotno ter da to 

stori skupaj s svojimi zavezniki, partnerji 

in drugimi mednarodnimi organizacijami; 

ugotavlja, da je skupna varnostna in 

obrambna politika eden od koristnih 

pripomočkov za reševanje številnih od teh 

izzivov, vendar bi jo bilo treba uporabljati 

učinkoviteje in v skladu z drugimi 

zunanjimi ter notranjimi instrumenti, s 

čimer bi EU omogočili, da odločilno 

prispeva k upravljanju mednarodnih kriz 

ter potrdi svojo strateško avtonomnost; 

izpostavlja, da so na voljo institucije ter 

številni instrumenti skupne varnostne in 

obrambne politike, zato poziva države 

članice, naj jih nemudoma uporabijo; 

2. poudarja, da so ti izzivi preobsežni, 

da bi se lahko katera koli država sama 

uspešno spopadla z njimi; poudarja, da je 

nujno, da se EU na te izzive odzove hitro, 

dosledno, učinkovito in enotno ter da to 

stori skupaj s svojimi zavezniki, partnerji 

in drugimi mednarodnimi organizacijami; 

ugotavlja, da je skupna varnostna in 

obrambna politika eden od koristnih 

pripomočkov za reševanje številnih od teh 

izzivov, vendar bi jo bilo treba uporabljati 

učinkoviteje in v skladu z drugimi 

zunanjimi ter notranjimi instrumenti, s 

čimer bi EU omogočili, da odločilno 

prispeva k upravljanju mednarodnih kriz; 

izpostavlja, da so na voljo institucije ter 

številni instrumenti skupne varnostne in 

obrambne politike, zato poziva države 

članice, naj jih nemudoma uporabijo; 

poudarja, da bi moral biti prvi odgovor 

Unije na sedanje izzive preventiven, 

civilen in diplomatski, vojaško 

komponento skupne varnostne in 

obrambne politike pa bi smeli uporabiti 

samo kot skrajno rešitev; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Predlog spremembe  3 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. poziva države članice, naj si 

prizadevajo za cilj porabe za obrambo v 

višini 2 % BDP in naj 20 % svojih 

obrambnih proračunov namenijo za 

opremo, ki jo je Evropska obrambna 

agencija opredelila kot potrebno, med 

drugim za s tem povezane raziskave in 

razvoj;  

14. poziva države članice, naj 20 % 

svojih proračunov za obrambne raziskave 

in razvoj porabijo v medsebojnem 

sodelovanju, kot so se dogovorile že 

leta 2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Predlog spremembe  4 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. pozdravlja, da je v predlogu 

Komisije za večletni finančni okvir 

poseben razdelek namenjen obrambi, in je 

še posebej zadovoljen, da je bila 

oblikovana proračunska vrstica, iz katere 

se bodo črpala sredstva za evropski 

obrambni sklad in projekte vojaške 

mobilnosti; meni, da bodo te odločitve 

najverjetneje zahtevale centralizirano 

vodenje obrambe na ravni Komisije; 

poudarja, da je treba sredstva te 

proračunske postavke porabiti izključno v 

obrambne namene brez politizacije, saj je 

varnost nedeljiva in bi morala biti skladna 

s potrebami držav članic po zmogljivosti 

in infrastrukturi in prizadevanji EU za 

strateško avtonomnost; 

15. močno obžaluje precejšnje, 

približno dvotretjinsko zmanjšanje 

sredstev, ki so na voljo za civilno 

preprečevanje konfliktov in vzpostavljanje 

miru v večletnem finančnem okviru 2020–

2027, v primerjavi s sedanjim finančnim 

obdobjem; poziva Evropsko službo za 

zunanje delovanje in Komisijo, naj 

ponovno preučita to stališče in v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

podvojita naložbe v civilno preprečevanje 

konfliktov;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Predlog spremembe  5 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. ugotavlja, da je pri evropski 

obrambni agendi vse večji poudarek na 

vojaški mobilnosti; poudarja, da je vojaška 

mobilnost osrednje strateško orodje v 

obstoječih nevarnih razmerah in ključna 

tako za skupno varnostno in obrambno 

politiko kot tudi druge večstranske 

obveznosti držav članic, vključno z Natom; 

poudarja, kako pomembno je prilagoditi 

obstoječa omrežja potrebam vojaške 

mobilnosti; zato pozdravlja, da je bila 

vojaška mobilnost vključena ne le v 

predlog za novi instrument za povezovanje 

Evrope, temveč tudi v stalno strukturno 

sodelovanje (PESCO), in spominja na 

njeno pomembno vlogo v sodelovanju EU-

Nato; poudarja, da je treba te različne 

projekte ustrezno usklajevati, tudi z 

zavezniki, če želimo zagotoviti, da bodo 

prinesli pričakovane rezultate; pozdravlja 

predlog Komisije, da se 6,5 milijarde EUR 

prek instrumenta za povezovanje Evrope v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

(2021–2027) dodeli projektom vojaške 

mobilnosti;  

16. ugotavlja, da je vojaška mobilnost 

tema evropske obrambne agende; 

poudarja, da je vojaška mobilnost osrednje 

strateško orodje v obstoječih nevarnih 

razmerah in ključna tako za skupno 

varnostno in obrambno politiko kot tudi 

druge večstranske obveznosti držav članic, 

vključno z Natom; poudarja, kako 

pomembno je prilagoditi obstoječa omrežja 

potrebam vojaške mobilnosti; zato 

ugotavlja, da je bila vojaška mobilnost 

vključena v stalno strukturno sodelovanje 

(PESCO), in je seznanjen z njeno 

pomembno vlogo v sodelovanju EU-Nato; 

poudarja, da je treba te različne projekte 

ustrezno usklajevati, tudi z zavezniki, če 

želimo zagotoviti, da bodo prinesli 

pričakovane rezultate;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Predlog spremembe  6 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. pozdravlja vzpostavitev evropskega 

programa za razvoj obrambne industrije, 

katerega cilj je podpreti konkurenčnost in 

inovacijsko zmogljivost obrambne 

industrije EU do leta 2020, za kar ima na 

voljo 500 milijonov EUR; poziva, naj se 

začne hitro izvajati;  

28. meni, da bi morala Komisija 

urediti obrambne sektorje v Evropski uniji 

in ponuditi svoje storitve ter dolgoletne 

izkušnje z bistvenim izboljšanjem 

učinkovitosti in preglednosti industrijskih 

postopkov in projektov sodelovanja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Predlog spremembe  7 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. pozdravlja predlog uredbe o 

ustanovitvi evropskega obrambnega sklada 

in obsežno financiranje, ki ga za naslednji 

večletni finančni okvir predlaga Komisija; 

poziva k upoštevanju prvih izkušenj, 

pridobljenih pri izvajanju evropskega 

programa za razvoj obrambne industrije, 

pilotnega projekta in pripravljalnega 

ukrepa za raziskave na področju obrambe; 

poudarja, da bi bilo treba ustrezno 

upoštevati rezultate razprav v zvezi z 

evropskim programom za razvoj obrambne 

industrije, in upa, da bo dogovor o 

predlogu sklenjen čim prej, da bi izboljšali 

evropsko obrambno industrijo ter 

zmožnost sodelovanja s partnerji;  

30. pozdravlja predlog uredbe o 

ustanovitvi evropskega obrambnega sklada 

in obsežno financiranje, ki ga za naslednji 

večletni finančni okvir predlaga Komisija; 

poziva k upoštevanju prvih izkušenj, 

pridobljenih pri izvajanju evropskega 

programa za razvoj obrambne industrije, 

pilotnega projekta in pripravljalnega 

ukrepa za raziskave na področju obrambe; 

ugotavlja, da so bili rezultati razprav v 

zvezi z evropskim programom za razvoj 

obrambne industrije dosledno upoštevani, 

in upa, da bo stališče Evropskega 

parlamenta o neupravičenosti 

nehumanega orožja, kot so smrtonosni 

avtonomni orožni sistemi, upoštevano; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/8 

Predlog spremembe  8 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. ponovno poudarja, da bi morala biti 

Evropska obrambna agencija izvajalska 

agencija za ukrepe Unije v okviru evropske 

politike na področju zmogljivosti in 

oboroževanja, kadar je to predvideno v 

Lizbonski pogodbi; poudarja, da bi se 

morali upravni in operativni odhodki 

Evropske obrambne agencije financirati 

iz proračuna Unije; pozdravlja manjše 

prilagoditve proračuna Evropske obrambne 

agencije, a poudarja, da je treba večje 

odgovornosti Evropske obrambne 

agencije, med drugim v okviru stalnega 

strukturnega sodelovanja, usklajenega 

letnega pregleda obrambe in evropskega 

obrambnega sklada, ustrezno financirati;  

32. ponovno poudarja, da bi morala biti 

Evropska obrambna agencija izvajalska 

agencija za ukrepe Unije v okviru evropske 

politike na področju zmogljivosti in 

oboroževanja, kadar je to predvideno v 

Lizbonski pogodbi; pozdravlja manjše 

prilagoditve proračuna Evropske obrambne 

agencije; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/9 

Predlog spremembe  9 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. pozdravlja nedavne ukrepe za 

okrepitev civilne skupne varnostne in 

obrambne politike kot ključnega dela 

skupnega pristopa EU, zlasti razvoj 

zmogljivosti in odzivnosti civilnih misij 

skupne varnostne in obrambne politike ter 

osredotočenost na povečanje učinkovitosti 

pri reševanju izzivov na področju notranje 

in zunanje politike; poudarja, da bi morala 

Svet in Komisija v prihodnjem večletnem 

finančnem okviru povečati naložbe v 

civilno preprečevanje konfliktov, ki 

prispeva h krepitvi vloge EU kot 

mednarodnega akterja; poziva k 

prilagoditvi struktur in postopkov SVOP za 

hitrejšo, učinkovitejšo in celovitejšo 

vzpostavitev in vodenje civilnih in vojaških 

misij ter operacij; 

34. pozdravlja nedavne ukrepe za 

okrepitev civilne skupne varnostne in 

obrambne politike kot ključnega dela 

skupnega pristopa EU, zlasti razvoj 

zmogljivosti in odzivnosti civilnih misij 

skupne varnostne in obrambne politike ter 

osredotočenost na povečanje učinkovitosti 

pri reševanju izzivov; poudarja, da bi 

morala Svet in Komisija v prihodnjem 

večletnem finančnem okviru povečati 

naložbe v civilno preprečevanje konfliktov, 

ki prispeva h krepitvi vloge EU kot 

mednarodnega akterja; poziva k 

prilagoditvi struktur in postopkov SVOP za 

hitrejšo, učinkovitejšo in celovitejšo 

vzpostavitev in vodenje civilnih in vojaških 

misij ter operacij;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Predlog spremembe  10 

Bodil Valero 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  34a. poziva k oblikovanju pobude za 

znatno okrepitev civilne SVOP, bodisi 

prek dogovora o civilni skupni varnostni 

in obrambni politiki bodisi z drugimi 

sredstvi; spominja, da je naloga civilne 

SVOP v skladu z ustanovno pogodbo 

obvladovati krize ter stabilizirati 

institucije v nestabilnih državah po 

konfliktih, ne pa upravljati migracij;  

Or. en 

 

 


