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8.1.2020 A9-0052/28

Predlog spremembe 28
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je strateško partnerstvo 
med EU in Natom ključno za obravnavo 
varnostnih izzivov, s katerimi se soočata 
EU in njeno sosedstvo; poudarja, da 
strateška neodvisnost EU ne ogroža Nata 
in ne spodkopava sedanje varnostne 
strukture v Evropi; poudarja, da močnejša 
Evropa krepi Nato in EU omogoča, da se 
skupaj z Natom spoprime z več svetovnimi 
izzivi;

16. poudarja, da je strateško partnerstvo 
med EU in Natom ključno za obravnavo 
varnostnih izzivov, s katerimi se soočata 
EU in njeno sosedstvo; poudarja, da 
strateška neodvisnost EU potencialno 
predstavlja izziv za Nato; poudarja, da 
močna Evropa krepi Nato;
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8.1.2020 A9-0052/29

Predlog spremembe 29
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja dosežke zadnjih petih 
let v zvezi s krepitvijo SVOP ter poziva 
Svet in Komisijo, naj še naprej razvijata 
zmogljivosti Unije, da deluje kot globalna 
partnerica, ki zastopa interese evropskih 
državljanov in deluje kot pozitivna sila v 
mednarodnih odnosih;

črtano

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Predlog spremembe 30
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da je evropska strateška 
neodvisnost odvisna od sposobnosti Unije, 
da okrepi svojo diskrecijsko pravico, svoje 
zmogljivosti za samostojno delovanje v 
obliki verodostojnih vojaških sil, svoje 
industrijske zmogljivosti za proizvodnjo 
opreme, ki jo njene sile potrebujejo, ter 
svoje politične zmogljivosti za sprejemanje 
odločitev, kadar je to zaradi okoliščin 
potrebno; meni tudi, da je evropska 
strateška neodvisnost odraz cilja, da bi za 
to, da bi obvarovala svoje skupne interese 
in vrednote, prevzela večjo odgovornost za 
evropsko varnost, in sicer skupaj s 
partnerji, kadar je to mogoče, in 
samostojno, kadar je to potrebno; 
poudarja, da je zanesljiva oskrba z 
energijo pomemben element pri 
zagotavljanju strateške neodvisnosti; je 
trdno prepričan, da bi moralo biti v okviru 
evropske strateške neodvisnosti tudi 
možno, da se vojaške sile uporabijo na 
obrobju EU;

21. meni, da evropska strateška 
neodvisnost temelji na sposobnosti držav 
članic, da okrepijo svojo svobodo pri 
ocenjevanju zmogljivosti za samostojno 
delovanje;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/31

Predlog spremembe 31
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da morajo države članice 
za večjo strateško neodvisnost EU povečati 
obrambne izdatke in skušati doseči cilj, da 
se zanje namenita 2 % BDP; 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;

24. poudarja, da morajo države članice 
za večjo strateško neodvisnost povečati 
obrambne izdatke in skušati doseči cilj, da 
se zanje namenita 2 % BDP; meni, da 
morajo države članice nujno povečati 
naložbe v varnost in obrambo in da bi 
morala solidarnost in sodelovanje na 
obrambnem področju postati pravilo;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Predlog spremembe 32
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da je ponavljajoča se 
težava, s katero se soočajo oborožene sile v 
državah, v katerih posreduje EU, 
pomanjkanje opreme, kar ovira uspešnost 
misij usposabljanja; poudarja, da je težko 
zagotoviti ustrezno opremo v razumnem 
času, zlasti zaradi težavnosti postopkov 
javnega naročanja; meni, da bo doseganje 
pozitivnih rezultatov v smislu 
usposabljanja in svetovanja za vojske 
tretjih držav sčasoma nemogoče, če teh 
prizadevanj ne bodo spremljali koristni in 
usklajeni programi za dobavo opreme; 
pozdravlja pobudo za krepitev zmogljivosti 
v podporo varnosti in razvoju, ki je 
privedla do revizije instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP+) v 
letu 2017, da bi se zagotovilo financiranje 
usposabljanja in zagotavljanja 
nesmrtonosne opreme oboroženim silam 
tretjih držav; ugotavlja, da so bili doslej 
izvedeni trije projekti, in sicer v Maliju, 
Srednjeafriški republiki in Burkini Faso; 
opozarja na močno potrebo lokalnega 
prebivalstva po podpori na področju 
usposabljanja in zagotavljanja opreme;

48. poudarja, da je ponavljajoča se 
težava, s katero se soočajo oborožene sile v 
državah, v katerih posreduje EU, 
pomanjkanje opreme, kar ovira uspešnost 
misij usposabljanja; poudarja, da je težko 
zagotoviti ustrezno opremo v razumnem 
času, zlasti zaradi težavnosti postopkov 
javnega naročanja, in se zato sprašuje, ali 
je priporočljivo, da se te misije izvajajo;
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8.1.2020 A9-0052/33

Predlog spremembe 33
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. ugotavlja, da se obrambna in 
vesoljska industrija soočata s svetovno 
konkurenco brez primere in velikimi 
tehnološkimi izzivi pri pojavljanju 
napredne tehnologije (robotika, umetna 
inteligenca, kibernetska tehnologija itd.);

65. ugotavlja, da se obrambna in 
vesoljska industrija soočata s svetovno 
konkurenco brez primere in velikimi 
tehnološkimi izzivi pri pojavljanju 
napredne tehnologije (robotika, umetna 
inteligenca, kibernetska tehnologija itd.); 
obžaluje, da se konkurenčna podjetja iz 
držav zunaj EU financirajo neposredno in 
posredno s programi EU za raziskave in 
razvoj; poziva k restriktivnim merilom, da 
se dostop do teh sredstev omogoči 
izključno podjetjem v EU;
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8.1.2020 A9-0052/34

Predlog spremembe 34
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. je zadovoljen s predlogom 
Komisije z dne 2. maja 2018 o oblikovanju 
proračunske vrstice v višini 
13 milijard EUR, namenjene sodelovanju 
na področju obrambe v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, ki podpira 
skupne obrambne raziskave in razvoj 
zmogljivosti; ugotavlja, da je ta predlog, ki 
odraža zavezo Komisije brez primere, še 
vedno odvisen od soglasnega dogovora 
držav članic v naslednjem večletnem 
finančnem okviru in nato odobritve 
Evropskega parlamenta;

68. je seznanjen s predlogom Komisije 
z dne 2. maja 2018 o oblikovanju 
proračunske vrstice v višini 
13 milijard EUR, namenjene sodelovanju 
na področju obrambe v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, čeprav bi 
bilo treba ta sredstva nameniti drugim 
področjem, kot je boj proti množičnim in 
nenadzorovanim migracijam;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Predlog spremembe 35
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 102

Predlog resolucije Predlog spremembe

102. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi, kot je izrecno 
priznana v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije; prepričan je, da je strateško 
partnerstvo med Unijo in Natom ključno 
za obravnavo varnostnih izzivov, s 
katerimi se soočata Evropa in njeno 
sosedstvo; meni, da bi moralo sodelovanje 
med EU in Natom krepiti obe strani in v 
celoti upoštevati posebnosti in vloge obeh 
institucij ter da bi se moralo nadaljevati 
ob popolnem spoštovanju načel 
vključenosti, vzajemnosti in neodvisnega 
odločanja obeh organizacij, zlasti kadar 
gre za skupne interese ali interese EU; 
pozdravlja sodelovanje med EU in Natom 
pri vojaških vajah Defender-Europe 20 ter 
meni, da gre za resnično priložnost, da se 
testirajo zmogljivosti Evrope za odzivanje 
na agresijo ter preverijo razvoj in 
izboljšave prehajanja meja in vojaške 
mobilnosti;

102. opozarja na temeljno vlogo Nata v 
kolektivni obrambi;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Predlog spremembe 36
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 114

Predlog resolucije Predlog spremembe

114. poudarja, da je treba sicer 
spoštovati tradicijo vojaške nevtralnosti 
več držav članic, a je vseeno nujno 
zagotoviti podporo državljanov EU za 
podkrepitev politične ambicije obrambne 
politike EU; poudarja, da so po zadnjih 
raziskavah javnega mnenja tri četrtine 
državljanov EU naklonjene tesnejšemu 
sodelovanju na področju varnosti in 
obrambe med državami članicam in torej 
podpirajo skupno obrambno in varnostno 
politiko za države članice, ta delež pa je že 
od leta 2004 nad 70 %;

114. poudarja, da je treba sicer 
spoštovati tradicijo vojaške nevtralnosti 
več držav članic, a je vseeno nujno 
zagotoviti podporo državljanom držav 
članic EU za podkrepitev politične 
ambicije obrambne politike EU; poudarja, 
da so po zadnjih raziskavah javnega 
mnenja tri četrtine državljanov EU 
naklonjene tesnejšemu sodelovanju na 
področju varnosti in obrambe med 
državami članicam in torej podpirajo 
skupno obrambno in varnostno politiko za 
države članice, ta delež pa je že od 
leta 2004 nad 70 %;
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8.1.2020 A9-0052/37

Predlog spremembe 37
Lars Patrick Berg
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
(2019/2135(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 118

Predlog resolucije Predlog spremembe

118. poudarja, da bi morala prihodnja 
konferenca o prihodnosti Evrope 
vključevati razmislek o prihodnji evropski 
obrambni uniji, zlasti pa potrebo po 
vzpostavitvi evropskih intervencijskih sil z 
dovolj učinkovitimi obrambnimi 
zmogljivostmi za ohranjanje miru in 
preprečevanje konfliktov ter krepitev 
mednarodne varnosti v skladu z 
Ustanovno listino OZN in nalogami iz 
člena 43(1) PEU;

118. poudarja, da bi morala prihodnja 
konferenca o prihodnosti Evrope 
vključevati razmislek o prihodnji evropski 
obrambni uniji, zlasti pa potrebo po 
vzpostavitvi evropskih intervencijskih sil;

Or. en


