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10.12.2013 B7-0560/2 

Predlog spremembe  2 

Tarja Cronberg 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.–20. decembra 2013) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da mora EU v hitro 

spreminjajočem se in nestabilnem 

geostrateškem okolju, ki ga zaznamujejo 

novi varnostni izzivi, preusmeritev ZDA v 

azijsko-pacifiško regijo in posledice 

finančne krize, prevzeti odgovornost kot 

svetovni politični akter in nosilec varnosti, 

zlasti v svoji soseščini in s pravo strateško 

avtonomijo, ter tako spodbujati 

mednarodni mir in varnost, zaščititi svoje 

interese v svetu in zagotoviti varnost svojih 

državljanov; v zvezi s tem poudarja, da 

mora biti EU pri svojih politikah dosledna 

ter da mora hitreje in učinkoviteje 

sprejemati navedene odgovornosti; 

10. meni, da mora EU v hitro 

spreminjajočem se in nestabilnem 

geostrateškem okolju, ki ga zaznamujejo 

novi varnostni izzivi, preusmeritev ZDA v 

azijsko-pacifiško regijo in posledice 

finančne krize, prevzeti odgovornost ter 

tako spodbujati mednarodni mir in varnost, 

zaščititi svoje interese v svetu in zagotoviti 

varnost svojih državljanov; v zvezi s tem 

poudarja, da mora biti EU pri svojih 

politikah dosledna ter da mora hitreje in 

učinkoviteje sprejemati navedene 

odgovornosti; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/3 

Predlog spremembe  3 

Tarja Cronberg 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.–20. decembra 2013) 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. opozarja, da se EU trenutno sooča z 

velikimi finančnimi omejitvami in da 

države članice zaradi finančnih, 

proračunskih in političnih razlogov, ki so 

ali pa tudi niso povezani s krizo 

euroobmočja, neusklajeno znižujejo raven 

svojih proračunov za obrambo; poudarja, 

da lahko ti ukrepi negativno vplivajo na 

njihove vojaške zmogljivosti in s tem na 

zmožnost EU, da učinkovito prevzame 

svojo odgovornost za ohranjanje miru, 

preprečevanje konfliktov in krepitev 

mednarodne varnosti; 

11. opozarja, da se EU trenutno sooča z 

velikimi finančnimi omejitvami in da 

države članice zaradi finančnih, 

proračunskih in političnih razlogov, ki so 

ali pa tudi niso povezani s krizo 

euroobmočja, neusklajeno znižujejo raven 

svojih proračunov za obrambo; poudarja, 

da ima lahko slabo usklajevanje in 

sodelovanje negativen vpliv na njihove 

vojaške zmogljivosti in s tem na zmožnost 

EU, da učinkovito prevzame svojo 

odgovornost za ohranjanje miru, 

preprečevanje konfliktov in krepitev 

mednarodne varnosti; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/4 

Predlog spremembe  4 

Tarja Cronberg 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.–20. decembra 2013) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da je Lizbonska pogodba 

uvedla več novih instrumentov v zvezi s 

skupno varnostno in obrambno politiko, ki 

še niso zaživeli v praksi; v zvezi s tem 

poudarja, kako pomembno je izvajanje teh 

določb za nadaljnjo krepitev skupne 

zunanje in varnostne politike, ter poziva 

Svet, naj v celoti izkoristi omenjene 

instrumente (na primer stalno strukturno 

sodelovanje med državami članicami iz 

člena 46(6) PEU ter možnost zaupanja 

misij in operacij taki skupini držav članic v 

skladu s členoma 42(5) in 44(1) PEU); 

16. poudarja, da je Lizbonska pogodba 

uvedla več novih instrumentov v zvezi s 

skupno varnostno in obrambno politiko, ki 

še niso zaživeli v praksi; v zvezi s tem 

poudarja, kako pomembno je izvajanje teh 

določb za nadaljnjo krepitev skupne 

zunanje in varnostne politike, ter poziva 

Svet, naj v celoti izkoristi omenjene 

instrumente (na primer stalno strukturno 

sodelovanje med državami članicami iz 

člena 46(6) PEU, zagonski sklad iz 

člena 41(3) PEU ter možnost zaupanja 

misij in operacij taki skupini držav članic v 

skladu s členoma 42(5) in 44(1) PEU); 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/5 

Predlog spremembe  5 

Tarja Cronberg 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.–20. decembra 2013) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Svet, naj se posveti 

okrepljenemu sodelovanju na področju 

oborožitve, zlasti s pooblastitvijo Evropske 

obrambne agencije, da v celoti odigra svojo 

vlogo pri spodbujanju usklajevanja, 

nadzoru uresničevanja zavez, določanju 

prednostnih naložb v tehnologije (vključno 

s strateškimi zmogljivostmi, kot so oskrba 

z gorivom v zraku, satelitska komunikacija, 

strateški zračni transport, sistemi za 

brezpilotno upravljanje zrakoplovov, 

kibernetska obramba in enotno evropsko 

nebo), dogovorih o krepitvi uporabe 

koalicij voljnih / osrednjih skupin ter 

iskanju delujoče rešitve za uporabo bojnih 

skupin; 

18. poziva Svet, naj se posveti 

okrepljenemu sodelovanju na področju 

razvoja zmogljivosti, zlasti s pooblastitvijo 

Evropske obrambne agencije, da v celoti 

odigra svojo vlogo pri spodbujanju 

usklajevanja, nadzoru uresničevanja zavez, 

določanju prednostnih naložb v tehnologije 

(vključno s strateškimi zmogljivostmi, kot 

so oskrba z gorivom v zraku, satelitska 

komunikacija, strateški zračni transport in 

enotno evropsko nebo), dogovorih o 

krepitvi uporabe koalicij voljnih / osrednjih 

skupin ter iskanju delujoče rešitve za 

uporabo bojnih skupin; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/6 

Predlog spremembe  6 

Tarja Cronberg 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.–20. decembra 2013) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva države članice, naj zagotovijo 

podporo zmogljivi tehnološki in 

industrijski bazi evropske obrambe 

(EDTIB), ki lahko premosti razdrobljenost 

ter okrepi ustvarjalnost in zmogljivost 

evropske industrije s tesnejšim 

usklajevanjem načrtovanja nacionalnih 

proračunov za obrambo (potencialno z 

vzpostavitvijo evropskega semestra za 

obrambna vprašanja) in tesnejšim 

usklajevanjem na ravni industrije 

(harmonizacija standardov in certificiranja 

obrambne opreme); poziva k zagotovitvi 

nadaljnjih spodbud in podpore za 

obrambno industrijo, ki naj vključujejo 

zavezanost razvoju najpomembnejših 

obrambnih tehnologij in sistemov (davčne 

spodbude, finančna podpora za raziskave 

in razvoj ter institucionalizacija sinergij 

med civilnimi in vojaškimi zmogljivostmi); 

19. poziva države članice, naj zagotovijo 

podporo zmogljivi tehnološki in 

industrijski bazi evropske obrambe 

(EDTIB), ki lahko premosti razdrobljenost, 

podvajanje in presežne zmogljivosti ter 

okrepi ustvarjalnost in zmogljivost 

evropske industrije s tesnejšim 

usklajevanjem načrtovanja nacionalnih 

proračunov za obrambo (potencialno z 

vzpostavitvijo evropskega semestra za 

obrambna vprašanja) in tesnejšim 

usklajevanjem na ravni industrije 

(harmonizacija standardov in certificiranja 

obrambne opreme);  

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/7 

Predlog spremembe  7 

Tarja Cronberg 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.–20. decembra 2013) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poziva države članice, naj okrepijo 

izvajanje obrambnega svežnja, kot 

predlaga Komisija v sporočilu z naslovom 

Za konkurenčnejši in učinkovitejši 

obrambni in varnostni sektor 

(COM(2013)0542), ter naj si skupaj 

prizadevajo za postopno odpravo zahtev za 

nadomestila; poziva države članice, naj 

prihodnji pregled direktive o javnih 

naročilih za obrambo (2009/81/ES) 

izkoristijo tudi za obravnavo medvladne 

prodaje; 

Or. en 
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10.12.2013 B7-0560/8 

Predlog spremembe  8 

Tarja Cronberg 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.–20. decembra 2013) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19b. poziva države članice, naj bistveno 

poglobijo sodelovanje in usklajevanje o 

teh vidikih obrambe, ki so pomembni za 

uspešno skupno varnostno in obrambno 

politiko; poziva države članice, naj bodo 

veliko bolj drzne glede procesa 

združevanja in souporabe; 

Or. en 

 

 


