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5.12.2018 A8-0392/23 

Predlog spremembe  23 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva ESZD, Komisijo, Svet in 

posamezne države članice, naj delujejo 

strateško, tako da sprejmejo celovit pristop 

in uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, 

vključno s trgovinskimi, razvojnimi, 

diplomatskimi, civilnimi in vojaškimi 

orodji Skupne varnostne in obrambne 

politike (SVOP), pa tudi strateško 

komuniciranje in javno diplomacijo, da bi 

okrepile geopolitični vpliv EU in njeno 

splošno podobo v svetu ter zaščitile njene 

interese, med drugim tako, da okrepijo 

gospodarsko suverenost in povečajo 

strateško avtonomijo EU; poudarja 

dopolnjujočo vlogo, ki jo lahko imajo v 

tem procesu okoljska, kulturna in 

akademska diplomacija ter druge oblike 

„alternativne“ diplomacije; 

8. poziva ESZD, Komisijo, Svet in 

posamezne države članice, naj delujejo 

strateško, tako da sprejmejo celovit pristop 

in uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, 

vključno s trgovinskimi, razvojnimi, 

diplomatskimi, civilnimi in vojaškimi 

orodji Skupne varnostne in obrambne 

politike (SVOP), pa tudi strateško 

komuniciranje in javno diplomacijo, da bi 

okrepile prispevek EU k mednarodni 

varnosti, stabilnosti in miru; poudarja 

dopolnjujočo vlogo, ki jo lahko imajo v 

tem procesu okoljska, kulturna in 

akademska diplomacija ter druge oblike 

„alternativne“ diplomacije; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Predlog spremembe  24 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. meni, da mehka moč in 

vzpostavljanje institucij sama, kljub svoji 

pomembnosti, ne moreta zadostovati za 

vplivanje na svet, v katerem sta politika 

moči in trda moč vedno bolj pomembni; 
meni, da bo učinkovitost zunanje politike 

EU na koncu v veliki meri odvisna od 

učinkovite kombinacije orodij trde in 

mehke moči, vključno z odprtim dialogom, 

od njene zmožnosti biti zgled ter od 

sredstev in zmogljivosti, ki jo podpirajo, 

vključno z ustreznimi finančnimi sredstvi, 

učinkovitim multilateralizmom, 

kombinacijo mehke moči in verodostojne 

trde moči, združevanjem vojaških 

zmogljivosti ter pripravljenostjo držav 

članic, da se odpovejo odločanju v tem 

okviru ter sodelujejo z Natom in drugimi 

podobno mislečimi državami; 

24. meni, da ima Unija s SVOP na 

voljo tudi potencialno učinkovit vojaški 

instrument in možnost pomembno 

prispevati k mednarodni varnosti in 

stabilnosti; poudarja, kako pomembno je 

oblikovati politične in celovite strategije za 

oborožene konflikte, ki potekajo; meni, da 

je mogoče v skladu s Pogodbo ter 

ustreznimi koncepti in strategijami Unije 

vojaško SVOP uporabiti zgolj kot del širše 

politične strategije v zvezi s konfliktom; 

poudarja, da je treba z opredelitvijo ad 

hoc struktur in vzpostavitvijo stalnega 

sodelovanja med oboroženimi silami držav 

članic, kadar je to potrebno, občutno 

okrepiti vojaško SVOP, da bi uresničili 

vojaške naloge iz Pogodbe;  poziva tudi, 

naj združevanje in souporaba pri 

izboljševanju vojaških zmogljivosti 

postaneta prej pravilo kot izjema; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Predlog spremembe  25 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. meni, da bi se morala Unija na 

nastajajoča tveganja, konflikte in grožnje 

še naprej prvenstveno odzivati na civilne 

načine; močno obžaluje, da so se sredstva, 

ki so na voljo za civilno preprečevanje 

konfliktov in vzpostavljanje miru, v 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2021–2027 glede na sedanjo finančno 

perspektivo zmanjšala za kar dve tretjini; 

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; poziva tudi, naj se občutno 

okrepi operativni del civilne SVOP; 

spominja, da je naloga civilne SVOP v 

skladu s Pogodbo obvladovati krize ter 

stabilizirati institucije v nestabilnih 

državah po konfliktih, ne pa upravljati 

migracij; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Predlog spremembe  26 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja okrepljeno sodelovanje 

na področju obrambe med državami 

članicami EU in ukrepe, sprejete za 

povečanje vojaške avtonomije EU, in sicer 

ustanovitev evropskega skupnega centra za 

poveljevanje v Bruslju za misije vojaškega 

usposabljanja EU in za odstranitev ovir za 

napotitev bojnih skupin EU; verjame, da 

bosta vzpostavitev stalnega strukturnega 

sodelovanja pri obrambnih projektih in 

usklajeni letni pregled na področju 

obrambe državam članicam pomagala 

poglobiti sodelovanje na področju obrambe 

in učinkoviteje porabiti svoje obrambne 

proračune; pozdravlja predlog 

podpredsednice/visoke predstavnice glede 

evropskega mirovnega instrumenta in novi 

okvir za civilne misije SVOP, pa tudi 

zavezanost glede napredka pri vojaški 

mobilnosti, da bi se dosegel napredek pri 

evropski strateški avtonomiji, tudi prek 

evropske intervencijske pobude; meni, da 

razvoj trdne obrambe industrije krepi 

tehnološko neodvisnost EU, tudi prek 

spodbujanja enotnega trga za proizvode 
kibernetske varnosti, zaradi česar se 

morajo povečati zmogljivosti EU; 

25. pozdravlja okrepljeno sodelovanje 

na področju obrambe med državami 

članicami EU in ukrepe, sprejete za 

okrepitev SVOP, in sicer ustanovitev 

evropskega skupnega centra za 

poveljevanje v Bruslju za misije vojaškega 

usposabljanja EU in za odstranitev ovir za 

napotitev bojnih skupin EU; verjame, da 

bosta vzpostavitev stalnega strukturnega 

sodelovanja pri obrambnih projektih in 

usklajeni letni pregled na področju 

obrambe državam članicam pomagala 

poglobiti sodelovanje na področju obrambe 

in učinkoviteje porabiti svoje obrambne 

proračune; pozdravlja predlog 

podpredsednice/visoke predstavnice glede 

evropskega mirovnega instrumenta in novi 

okvir za civilni pakt SVOP; meni, da bi 

utegnilo biti mogoče z vzpostavitvijo 

učinkovitega sodelovanja v sklopu 

evropske obrambne industrije okrepiti in 

ustvariti zmogljivosti, potrebne za vojaške 

operacije SVOP, vključno s proizvodi 
kibernetske varnosti; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Predlog spremembe  27 

Tamás Meszerics 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2018 

David McAllister 

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 

(2018/2097(INI)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. meni, da je zmogljivost za 

napotitev civilnih strokovnjakov in 

vojaških sil na konflikte po svetu z 

namenom spodbujanja miru in stabilnosti 

bistven predpogoj za status verodostojne 

politične sile, ki zmore strukturirati 

preprečevanje oboroženih konfliktov, 

uveljavljanje mirovnih sporazumov ter 

stabilizacijo nestabilnih pokonfliktnih 

razmer; poziva ESZD in države članice, naj 

razvijejo zadostne vojaške zmogljivosti, ki 

bodo zajemale celoten spekter kopenskih, 

letalskih, vesoljskih, pomorskih in 

kibernetskih zmogljivosti, ter si 

prizadevajo za pravno zavezujoč 

instrument o popolnoma avtonomnih 

orožnih sistemih, da bi zaščitili cilje 

Pogodbe; poudarja pomen stalnega 

sodelovanja med Evropsko unijo in Natom, 

kot je izraženo v globalni strategiji EU in 

skupni izjavi EU-NATO; poudarja, da bi 

moral nadaljnji razvoj obrambne unije 

dopolnjevati cilje zunanjih odnosov EU; 

26. meni, da je zmogljivost za 

napotitev civilnih strokovnjakov in 

vojaških sil na konflikte po svetu z 

namenom spodbujanja miru in stabilnosti 

bistven predpogoj za status verodostojne 

politične sile, ki zmore strukturirati 

preprečevanje oboroženih konfliktov, 

uveljavljanje mirovnih sporazumov ter 

stabilizacijo nestabilnih pokonfliktnih 

razmer; poziva ESZD in države članice, naj 

razvijejo zadostne vojaške zmogljivosti, ki 

bodo zajemale celoten spekter kopenskih, 

letalskih, vesoljskih, pomorskih in 

kibernetskih zmogljivosti, ter si 

prizadevajo za pravno zavezujoč 

instrument, ki bo prepovedoval popolnoma 

avtonomne orožne sisteme, da bi zaščitili 

cilje Pogodbe; poudarja pomen stalnega 

sodelovanja med Evropsko unijo in Natom, 

kot je izraženo v globalni strategiji EU in 

skupni izjavi EU-NATO; poudarja, da bi 

moral nadaljnji razvoj obrambne unije 

dopolnjevati cilje zunanjih odnosov EU; 

Or. en 

 

 


