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9.3.2015 A8-0039/5 

Ändringsförslag  5 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet uppmärksammar 
den dramatiska försämringen av 
säkerheten i områdena runt EU, särskilt i 
de närmaste grannländerna, där den 

internationella ordningen grundad på 

respekt för lagen och Europas stabilitet 

och säkerhet hotas i en utsträckning som 

inte förekommit sedan den europeiska 

integrationen påbörjades. Parlamentet 
betonar att den internationella politiska 

ordningen håller på att förändras. 

1. Europaparlamentet påpekar att EU inte 

tänker på sin negativa och upptrappande roll 

i den dramatiska försämringen av situationen, 
särskilt i de närmaste grannländerna i syd och 

ost. Parlamentet efterlyser en djupgående 

översyn av EU:s politik för yttre åtgärder, 

särskilt strategin gentemot det södra och 

östra grannskapet, som en del av den 

pågående översynen av den europeiska 

grannskapspolitiken. EU uppmanas att 

inrätta en ny ram för förbindelser med 

dessa länder och regioner, vilken syftar 

till att stödja utvecklingen i 

grannregionerna och främja 

sysselsättning och utbildning, i stället för 

”associeringsavtal” som huvudsakligen 

tjänar till att upprätta frihandelsområden 

som gynnar europeiska företagsintressen. 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/6 

Ändringsförslag  6 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 
 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet anser att de 
prioriterade uppgifterna för EU:s utrikes- 
och säkerhetspolitik är 

3. Europaparlamentet anser att de 
prioriterade uppgifterna för EU:s 
utrikespolitik är 

– att skydda de europeiska värdena och 

intressena och stärka Europas politiska 

och rättsliga ordning för att därigenom 

återupprätta och värna fred och stabilitet, 

– att bidra till att upprätthålla fred och 
stabilitet samt grundläggande och 

mänskliga rättigheter genom en fredlig 

och civil utrikespolitik, i linje med 

internationell rätt och utan någon 

diskriminering, 

– att förbättra EU:s bidrag till det 

territoriella försvaret av sina 

medlemsstater och säkerheten för sina 

medborgare genom en förstärkning av 

EU:s förmåga att försvara sig mot de hot 

det möter, däribland terrorism samt 

vapen-, narkotika- och människohandel,  

– att förbättra och förstärka EU:s system 

för kontroll av vapenexport och stödja 

icke-spridningsfördragets system och 

kärnvapennedrustningen, 

– att stödja arbetet för säkerhet, 
demokratisering, respekten för rättsstaten 
och ekonomisk och social utveckling i 
EU:s grannskap, 

– att utrota fattigdom, ge humanitär hjälp, 

verka för verklig demokratisering och en 

hållbar ekonomisk och social utveckling 
och millennieutvecklingsmålen samt 

främja balanserade ekonomiska 

förbindelser, rättvis handel och rättvis 

fördelning av resurser och tillgångar i 
EU:s grannskap och resten av världen, 

– att ta på sig en ledarroll inom 
konfliktlösning, bland annat genom 

– att ta på sig en ledarroll inom 
diplomatisk och fredlig konfliktlösning, 
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fredsbevarande och fredsframtvingande 

insatser inom ramen för GSFP, 
bland annat genom medlingsinitiativ och 
program för avväpning, demobilisering 

och återanpassning, 

– att tillsammans med sina partner stärka 
den regelbaserade och pluralistiska 
internationella politiska, ekonomiska och 
finansiella ordningen, med respekt för 
rättsstaten och mänskliga rättigheter, och 

– att tillsammans med sina partner stärka 
den regelbaserade och pluralistiska 
internationella politiska, ekonomiska och 
finansiella ordningen, med respekt för 
rättsstaten och mänskliga rättigheter. 

– att förbättra EU:s inre strukturer och 

arbetsmetoder för att stärka unionens 

motståndskraft och göra det möjligt för 

EU att frigöra sin fulla potential som en 

global aktör. 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  7 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 
 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att rådet och 
kommissionen, med medlemsstaternas 

aktiva samarbete, måste garantera 

sammanhållning och konsekvens inom 

 

9. Europaparlamentet anser att rådet och 
kommissionen bör se över det så kallade 

övergripande angreppssättet i dess 

nuvarande form, som i praktiken innebär 

att alla relevanta politikområden – som 

grannskap, handel, utveckling, humanitärt 
bistånd, rättsliga och inrikes frågor, energi, 
miljö och migrationspolitik – underordnas 

Gusp/GSFP och därmed underordnas 

EU:s helt och hållet geostrategiska 

intressen. 

– EU:s inrikes- och utrikespolitik, 

inbegripet den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp), den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP) och politiken i 

samband med områdena grannskap, 
handel, utveckling, humanitärt bistånd, 
rättsliga och inrikes frågor, energi, miljö, 
migration och så vidare, 

 

− EU:s och dess medlemsstaters politik.  

Or. en 
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Ändringsförslag  8 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet understryker den 

oerhörda betydelsen av det kollektiva 

försvar som Nato garanterar sina 

medlemmar. Parlamentet uppmanar 

bestämt medlemsstaterna att så snart som 

möjligt öka sin förmåga att bidra till 

territoriets försvar, utöka resurserna och 

ta metoden för sammanslagning och 

gemensamt utnyttjande på allvar genom 

att samarbeta närmare för att skapa 

synergier. Parlamentet understryker att 

samtliga medlemsstater ska ha en 

likvärdig säkerhetsnivå, i linje med artikel 

42.7 i fördraget om Europeiska unionen. 
Parlamentet betonar att en trovärdig 

utrikespolitik för EU måste bygga på 

medlemsstaternas tillräckliga 

försvarskapacitet och en effektiv 

gemensam säkerhets- och försvarspolitik 

(GSFP). GSFP är en viktig del i det 

europeiska försvaret och den europeiska 

säkerheten, som denna politik bidrar till 

på många sätt, inbegripet genom att 

främja inrättandet av en industriell och 

teknisk bas för det europeiska försvaret 

(EDTIB), genom att främja samarbete 

kring utveckling av försvarskapacitet och 

genom direkta insatser i krisområden 

18. Europaparlamentet fördömer att Nato 
intensifierat sin aggressiva militära 

strategi och flyttat militära styrkor till EU- 

och Nato-medlemsstater i östra Europa, 

skapat den nya insatsstyrkan för mycket 

snabba ingripanden (”spjutspetsen”) och 

bedriver en strategi för att inringa 

Ryssland.  Parlamentet fördömer Natos 

utvidgning till områden som gränsar till 

Ryssland. Parlamentet motsätter sig 

bestämt den nya ukrainska regeringens 

planer på att ansöka om 

Natomedlemskap, eftersom detta skulle 

utgöra ytterligare ett led i en 

konfrontationspolitik gentemot Ryska 

federationen och ytterligare destabilisera 

regionen och den internationella 

säkerheten i det stora hela. Parlamentet 
motsätter sig bestämt främjandet av och 

stödet till det militärindustriella 

komplexet, fördjupningen av 

försvarssamarbetet och samarbetet mellan 

EU och Nato och sammanslagningen av 

den inre och den yttre säkerheten. 
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inom ramen för sina civila uppdrag och 

militära insatser. Parlamentet betonar 

därför att GSFP bör fördjupas ytterligare 

i samarbete med Nato. EU är en partner 

till Nato, och de båda organisationernas 

strategier bör komplettera varandra. 

Parlamentet understryker den viktiga 

rollen för samarbetet inom säkerhet och 

försvar mellan EU och partner såsom FN, 

Nato, Afrikanska unionen och OSSE. 

Parlamentet välkomnar 

vice ordförandens/den höga 

representantens åtagande att aktivt ta sig 

an försvarsfrågor, bland annat som 

ordförande under försvarsministrarnas 

sammanträden i rådet (utrikes frågor). 

Or. en 
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Ändringsförslag  9 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 21 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet anser att de nyligen 

inträffade terroristattackerna i EU-länder 

visar att det blir allt svårare att åtskilja 

intern och extern säkerhet och uppmanar 

medlemsstaterna och EU:s institutioner 

att bättre koppla samman sina åtgärder på 

dessa områden. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att öka utbytet av 

säkerhetsrelaterade upplysningar, med 

användning av de befintliga 

samordningsfaciliteterna på EU-nivå. 
Parlamentet kräver att samarbetet för 

terrorismbekämpning stärks inom ramen 

för EU:s förbindelser med länder i 

Mellanöstern och Nordafrika, inbegripet 

genom utbildning och kapacitetsbyggande 

inom säkerhetssektorn, 

informationsutbyte och utbyte av bästa 

praxis. Parlamentet uppmanar EU och 

dess medlemsstater att göra allt som står i 

deras kraft för att stärka det 

internationella samarbetet i syfte att 

förhindra och bekämpa terrorism, samt 

understryker den viktiga roll som FN 

måste spela i denna strävan. 

21. Europaparlamentet avvisar 

fokuseringen på militära ”lösningar” i 

EU:s och medlemsstaternas politik mot 

terrorismen, som resulterar i ett flertal 

program för militär utbildning och stöd åt 

terroristgrupper och i att auktoritära 

regimer förstärker sin militära och 

paramilitära kapacitet och därmed sin 

repressiva politik. Parlamentet påminner 

om att alla säkerhetsåtgärder, även de 

som rör terrorismbekämpning, bör 

utformas så att det finns garantier för 

respekten för internationell rätt, FN-

stadgan och den enskildas rättigheter, 

fullt ut måste vara förenliga med 

rättsstatsprincipen och omfattas av 

skyldigheter avseende de grundläggande 

rättigheterna, bland annat av dem om 

personlig integritet och dataskydd, och 

alltid måste ge en möjlighet till rättslig 

prövning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  10 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 31 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet välkomnar att 
associeringsavtal, som också omfattar 

avtal om djupgående och omfattande 

frihandel med Georgien, Republiken 

Moldavien och Ukraina, undertecknats, 

ratificerats av Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten i de berörda 

länderna och tillämpas provisoriskt. Detta 

är ett viktigt steg för ländernas 

konvergens med EU. 

Associeringsprocessen bör de berörda 

länderna använda för att modernisera sitt 

demokratiska styre, stärka rättsstaten, 

reformera den offentliga förvaltningen 

och genomföra ekonomiska och 

strukturella reformer som ett viktigt steg i 

sin politiska, ekonomiska, sociala och 

miljömässiga konvergens med EU. 
Parlamentet efterfrågar en betydande 

ökning av EU:s politiska, finansiella och 

tekniska stöd till dessa reformer. 
Emellertid krävs strikt villkorlighet och 

ansvarsskyldighet i samband med 

användningen av resurser, samt 

avsevärda framsteg i 

korruptionsminskningen. Parlamentet 
välkomnar genomförandet och resultatet 

av parlamentsvalen i Ukraina och 

31. Europaparlamentet efterlyser ett 

tillfälligt upphävande av EU:s tre 

associeringsavtal (inklusive de delar som 

avser handel och ekonomi) med Ukraina, 
Moldavien och Georgien och en översyn 

av den för närvarande aktuella politiken 

med liberalisering, privatisering och 

frihandel, till förmån för ett kooperativt, 

kompletterande, rättvisehandelsinriktat 

och ekonomiskt partnerskap som kan 

garantera de tre ländernas och deras 

befolkningars rätt till en socialt rättvis, 

skälig och hållbar ekonomisk utveckling. 
Parlamentet fördömer att EU och 

Internationella valutafonden – genom det 

så kallade ekonomiska stödet till Ukraina 

– ålagt landet en åtstramningspolitik som 

leder till avveckling av sociala rättigheter 

och arbetstagares rättigheter, sociala 

nedskärningar, ytterligare privatiseringar 

och avregleringar, vilket gynnar Ukrainas 

oligarker och ekonomiska grupper i EU 

och Förenta staterna. Parlamentet 
efterlyser ett omedelbart stopp för 

Moldaviens, Ukrainas och Georgiens 

militära integrering i GSFP-strukturerna 

och dennas koppling till processen för en 
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Republiken Moldavien i oktober 

respektive december 2014 i linje med 

internationella demokratiska standarder. 

 

framtida integrering i Nato. 

  

Or. en 
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Ändringsförslag  11 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 
 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 34 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet stöder de sanktioner 
som antagits av EU som svar på 

Rysslands aggression mot Ukraina och 

betonar att dessa är justerbara och 

reversibla, och att de särskilt är 

avhängiga av uppfyllandet av 

Minskavtalen, men också kan utökas om 

Ryssland även i fortsättningen underlåter 

att uppfylla sina internationella 

förpliktelser. Kommissionen uppmanas att 

vaka över att de genomförs på ett enhetligt 

sätt. 

34. Europaparlamentet uppmanar 

brådskande EU att upphöra med politiken 

för sanktioner mot Ryssland, som har lett 

till ett handelskrig med negativa följder 

för särskilt små och medelstora företag, 

lantbrukare och konsumenter i Ryssland, 

EU och länderna i EU:s östra grannskap, 

däribland Ukraina.  

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/12 

Ändringsförslag  12 
Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, 
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Inês Cristina Zuber 
 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik 
2014/2219(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 50 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att Förenta 

staterna är EU:s viktigaste strategiska 

partner, och uppmanar till ökad 

samordning med Förenta staterna på 

jämbördig nivå när det gäller EU:s 

utrikespolitik, med stöd av folkrätten och 

genom att eftersträva gemensamma svar 

på utmaningar i EU:s grannskap och på 

internationell nivå. Parlamentet 

framhåller den strategiska karaktären hos 
det transatlantiska partnerskapet för handel 
och investeringar, som skulle kunna göra 

det möjligt för de transatlantiska 

partnerna att upprätta internationella 

standarder i fråga om sysselsättning, 

hälsa, miljö och immateriella rättigheter 

samt stärka den globala styrningen. 
Latinamerika är en viktig partner för EU, 

och olika modaliteter för ett 

triangelformat transatlantiskt samarbete 

bör utvecklas. 

50. Europaparlamentet avvisar bestämt det 
transatlantiska partnerskapet för handel och 
investeringar (TTIP). Ingåendet av TTIP 

kommer att utgöra ett viktigt försök att 

införa en global modell för frihandel och 

investeringar. Parlamentet är övertygat 

om att ett av de viktigaste målen med 

TTIP är att förstärka företagens 

inflytande över de demokratiska 

rättigheterna på internationell och 

nationell nivå och att konsolidera och 

stärka EU och Förenta staterna som ett 

geopolitiskt block bortom 

handelsaspekterna med en agenda för 

hegemoni. TTIP kommer främst att gynna 

stora företag och kommer att få negativa 

ekonomiska, miljömässiga och sociala 

följder för arbetstagarna, befolkningen 

och de små och medelstora företagen i EU 

och i Förenta staterna. EU och Förenta 

staterna uppmanas att omedelbart 

upphäva de aktuella förhandlingarna om 

ett transatlantiskt partnerskap för handel 

och investeringar. Parlamentet är 

övertygat om att de i framtiden bör inrikta 

sin handelspolitik på att se till att 

multilaterala handelsförbindelser på alla 

nivåer är hållbara och rättvisa. 
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Or. en 

 
 


