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5.12.2018 A8-0375/32 

Predlog spremembe  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da morajo države članice in 

EU nujno povečati naložbe v varnost in 

obrambo in da bi morala solidarnost in 

sodelovanje na obrambnem področju 

postati pravilo, tako kot je predstavljeno v 

globalni strategiji EU; pozdravlja doslej 

doseženi napredek pri izvajanju varnostnih 

in obrambnih določb globalne strategije 

EU; meni, da ti dosežki odpirajo možnost 

za pomembne strukturne spremembe v 

prihodnosti;  

13. pozdravlja doslej doseženi 

napredek pri izvajanju varnostnih in 

obrambnih določb globalne strategije EU; 

meni, da ti dosežki odpirajo možnost za 

pomembne strukturne spremembe v 

prihodnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Predlog spremembe  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Predlog spremembe  34 

Sabine Lösing, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela 

Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. ne odobrava, da je v predlogu 

Komisije za večletni finančni okvir 

poseben razdelek namenjen obrambi in da 

je bila oblikovana proračunska vrstica, iz 

katere se bodo črpala sredstva za evropski 

obrambni sklad in projekte vojaške 

mobilnosti; opozarja, da oblikovanje 

novega razdelka V o varnosti in obrambi, 

programu EU za raziskave na področju 

obrambe, evropskem obrambnem skladu 

in vojaški mobilnosti jasno krši določbe iz 

člena 41(2) PEU, ki določa, da odhodki, 

ki nastanejo zaradi vojaških ali 

obrambnih ukrepov, ne smejo bremeniti 

proračuna Unije; ostro obsoja in globoko 

obžaluje, da se EU militarizira z izjemno 

hitrostjo; opominja, da je osredotočanje 

na izkoreninjenje revščine, humanitarno 

pomoč, trajnosten in pravičen gospodarski 

ter socialni razvoj, mirno in diplomatsko 

reševanje sporov, razoroževanje, 

demobilizacijo vojaških sil in programe za 

ponovno vključevanje najboljši način za 

ohranjanje in spodbujanje miru ter 

stabilnosti;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Predlog spremembe  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva k oblikovanju natančnih 

smernic, da bi zagotovili dobro opredeljen 

okvir za aktiviranje in izvajanje člena 42(7) 

PEU v prihodnosti; poziva k zasnovi in 

sprejetju bele knjige EU o varnosti in 

obrambi, ki bo zagotovila, da bodo sedanji 

in prihodnji procesi razvoja zmogljivosti 

temeljili na strateških varnostnih interesih 

EU;  

18. poziva k oblikovanju natančnih 

smernic, da bi zagotovili dobro opredeljen 

okvir za aktiviranje in izvajanje člena 42(7) 

PEU v prihodnosti ter poskrbeli, da se ne 

bo zlorabljal; poziva k zasnovi in sprejetju 

bele knjige EU o varnosti in obrambi, ki bo 

zagotovila, da bodo sedanji in prihodnji 

procesi razvoja zmogljivosti temeljili na 

strateških varnostnih interesih EU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Predlog spremembe  36 

Sabine Lösing, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. pozdravlja tudi predlog visoke 

predstavnice Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko/podpredsednice 

Komisije ob podpori Komisije za evropski 

mirovni instrument, ki bo delno financiral 

stroške obrambnih dejavnosti EU, kot so 

mirovne misije Afriške unije, skupni 

stroški lastnih vojaških operacij skupne 

varnostne in obrambne politike ter krepitev 

vojaških zmogljivosti partnerjev, ki so 

izključeni iz proračunskega financiranja s 

členom 41(2) PEU; potrjuje, da je treba 

preprečiti podvajanje z drugimi 

obstoječimi instrumenti; poudarja zlasti, 

da je treba vključiti in razširiti mehanizem 
ATHENA za skupno financiranje misij in 

operacij na področju skupne varnostne in 

obrambne politike, kakor že vrsto let 

zahteva Parlament; poziva k boljšemu 

finančnemu nadzoru nad vsemi 

prihodnjimi misijami in k pravočasnemu 

ocenjevanju učinka; 

19. zavrača predlog visoke 

predstavnice Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko/podpredsednice 

Komisije ob podpori Komisije za evropski 

mirovni instrument, ki bo delno financiral 

stroške obrambnih dejavnosti EU, kot so 

mirovne misije Afriške unije, skupni 

stroški lastnih vojaških operacij skupne 

varnostne in obrambne politike ter krepitev 

vojaških zmogljivosti partnerjev, vključno 

z opremo in orožjem, ki so izključeni iz 

proračunskega financiranja s členom 41(2) 

PEU; opominja, da ta novi evropski 

instrument spodbuja vključevanje in 

razširitev mehanizma ATHENA za skupno 

financiranje misij in operacij na področju 

skupne varnostne in obrambne politike, kar 

kaže na to, da bodo vse države članice 

samodejno finančno vključene v vse 

vojaške misije EU ne glede na to, ali bodo 

dejansko sodelovale pri njih ali ne; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Predlog spremembe  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. pozdravlja tudi predlog visoke 

predstavnice Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko/podpredsednice 

Komisije ob podpori Komisije za evropski 

mirovni instrument, ki bo delno financiral 

stroške obrambnih dejavnosti EU, kot so 

mirovne misije Afriške unije, skupni 

stroški lastnih vojaških operacij skupne 

varnostne in obrambne politike ter krepitev 

vojaških zmogljivosti partnerjev, ki so 

izključeni iz proračunskega financiranja s 

členom 41(2) PEU; potrjuje, da je treba 

preprečiti podvajanje z drugimi 

obstoječimi instrumenti; poudarja zlasti, 

da je treba vključiti in razširiti mehanizem 
ATHENA za skupno financiranje misij in 

operacij na področju skupne varnostne in 

obrambne politike, kakor že vrsto let 

zahteva Parlament; poziva k boljšemu 

finančnemu nadzoru nad vsemi 

prihodnjimi misijami in k pravočasnemu 

ocenjevanju učinka; 

19. zavrača predlog visoke 

predstavnice Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko/podpredsednice 

Komisije ob podpori Komisije za evropski 

mirovni instrument, ki bo delno financiral 

stroške obrambnih dejavnosti EU, kot so 

mirovne misije Afriške unije, skupni 

stroški lastnih vojaških operacij skupne 

varnostne in obrambne politike ter krepitev 

vojaških zmogljivosti partnerjev, vključno 

z opremo in orožjem, ki so izključeni iz 

proračunskega financiranja s členom 41(2) 

PEU; potrjuje, da je treba preprečiti 

podvajanje z drugimi obstoječimi 

instrumenti; opominja, da ta novi 

instrument spodbuja vključevanje in 

razširitev mehanizma ATHENA za skupno 

financiranje misij in operacij na področju 

skupne varnostne in obrambne politike, kar 

kaže na to, da bodo vse države članice 

samodejno finančno vključene v vse 

vojaške misije EU ne glede na to, kolikšna 

bo njihova dejanska udeležba, kakor že 

vrsto let zahteva Parlament; poziva k 

boljšemu finančnemu nadzoru nad vsemi 

prihodnjimi misijami in k pravočasnemu 

ocenjevanju učinka; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Predlog spremembe  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. meni, da bi bilo mogoče izboljšati 

varnostne in obrambne zmogljivosti Unije 

z boljšo uporabo obstoječih okvirov 

obrambnega in vojaškega sodelovanja, kot 

so evropska večnacionalna enota in 

večnacionalni vojaški štabi stalno 

pripravljenih sil ter bojne skupine EU, 

okrepitvijo pobud v okviru Nata in 

preprečitvijo podvajanja podobnih pobud; 
meni, da bo to prispevalo k nenehnemu 

preoblikovanju nacionalnih oboroženih sil 

na poti k cilju, da postanejo bolj 

interoperabilne, trajnejše, prožnejše in 

premestljive;  

27. meni, da bi bilo mogoče izboljšati 

varnostne in obrambne zmogljivosti Unije 

z boljšo uporabo obstoječih okvirov 

obrambnega in vojaškega sodelovanja, kot 

so evropska večnacionalna enota in 

večnacionalni vojaški štabi stalno 

pripravljenih sil ter bojne skupine EU; 

meni, da bo to prispevalo k nenehnemu 

preoblikovanju nacionalnih oboroženih sil 

na poti k cilju, da postanejo bolj 

interoperabilne, trajnejše, prožnejše in 

premestljive; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Predlog spremembe  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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; 

črtano 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Predlog spremembe  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. zavrača predlog uredbe o 

ustanovitvi evropskega obrambnega sklada 

in obsežno financiranje, ki ga za naslednji 

večletni finančni okvir predlaga Komisija;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Predlog spremembe  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

(2018/2099(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja, da je mogoče strateške 

varnostne in obrambne cilje EU doseči le s 

tesnim usklajevanjem potreb in zahtev po 

dolgoročnem razvoju zmogljivosti tako 

oboroženih sil kot tudi obrambnih industrij 

držav članic; ugotavlja, da lahko načrt za 

razvoj zmogljivosti ter usklajeni letni 

pregled obrambe pomembno prispevata k 

doseganju tega cilja;  

31. poudarja, da je mogoče strateške 

varnostne in obrambne cilje EU doseči le s 

tesnim usklajevanjem potreb in zahtev po 

dolgoročnem razvoju zmogljivosti tako 

oboroženih sil kot tudi obrambnih industrij 

držav članic;  

Or. en 

 

 


