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16.11.2016 A8-0317/1 

Ændringsforslag  1 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

der henviser til Rådets konklusioner af 

25. november 2013, 18. november 2014, 

18. maj 2015 og 27. juni 2016 om den 

fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, 

- der henviser til Rådets konklusioner om 

den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik af 

25. november 2013, 18. november 2014, 

18. maj 2015 og 17. oktober 2016, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Ændringsforslag  2 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  - der henviser til gennemførelsesplanen 

for den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik, som blev fremlagt af 

NF/HR Federica Mogherini den 14. 

november 2016, og til Rådets 

konklusioner af 14. november 2016 om 

gennemførelsen af EU's globale strategi 

på sikkerheds- og forsvarsområdet, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Ændringsforslag  3 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. glæder sig over den kommende 

køreplan for FSFP, som NF/HR vil 

fremlægge, med en konkret tidsplan og 

konkrete tiltag; mener, at denne køreplan 

bør komplementere den europæiske 

forsvarshandlingsplan; understreger, at det 

er nødvendigt at styrke den militære 

komponent af FSFP; støtter kraftigt, at 

medlemsstaterne koordinerer deres 

investeringer i sikkerhed og forsvar, såvel 

som en forhøjelse af den økonomiske støtte 

til forsvarsforskning på EU-plan; 

14. glæder sig over køreplanen for FSFP, 

som NF/HR har fremlagt, med en konkret 

tidsplan og konkrete tiltag; glæder sig 

over, at denne køreplan komplementerer 

den kommende europæiske 

forsvarshandlingsplan; understreger, at det 

er nødvendigt at styrke den militære 

komponent af FSFP; støtter kraftigt, at 

medlemsstaterne koordinerer deres 

investeringer i sikkerhed og forsvar, såvel 

som en forhøjelse af den økonomiske støtte 

til forsvarsforskning på EU-plan; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Ændringsforslag  4 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. understreger, at der er behov for et 

stærkt engagement, ejerskab og støtte fra 

medlemsstaternes og de nationale 

parlamenters side i tæt samarbejde med 

alle relevante EU-organer for at sikre en 

hurtig og effektiv implementering af det 

politiske ambitionsniveau, prioriteterne og 

den samlede tilgang i EUGS i form af en 

EU-hvidbog om sikkerhed og forsvar; 

glæder sig over næstformandens/den 

højtstående repræsentants arbejde i 

forbindelse med 

implementeringsprocessen; understreger, at 

det er nødvendigt at bevilge tilstrækkelige 

ressourcer til implementeringen af EUGS 

og til en effektiv og mere robust FSFP; 

18. understreger, at der er behov for et 

stærkt engagement, ejerskab og støtte fra 

medlemsstaternes og de nationale 

parlamenters side i tæt samarbejde med 

alle relevante EU-organer for at sikre en 

hurtig og effektiv implementering af det 

politiske ambitionsniveau, prioriteterne og 

den samlede tilgang i EUGS i form af en 

EU-hvidbog om sikkerhed og forsvar, som 

kommer efter gennemførelsesplanen for 

den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik; 

fremhæver gennemførelsesplanens tætte 

forbindelse med den generelle 

gennemførelse af EUGS, med 

Kommissionens kommende europæiske 

forsvarshandlingsplan og med 

gennemførelsen af den fælles EU-NATO-

erklæring, der blev undertegnet i 

Warszawa; glæder sig over 

næstformandens/den højtstående 

repræsentants og medlemsstaternes arbejde 

i forbindelse med 

implementeringsprocessen; understreger, at 

det er nødvendigt at bevilge tilstrækkelige 

ressourcer til implementeringen af EUGS 

og til en effektiv og mere robust FSFP; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Ændringsforslag  5 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. mener, at udviklingen af en 

sektorstrategi – som skal godkendes og 

fremlægges af Det Europæiske Råd – er 

en nødvendig opfølgning på EUGS, og at 

den nærmere skal specificere det civile og 

militære ambitionsniveau, opgaver, krav 

og prioriteter på kapabilitetsområdet; 

gentager sine tidligere opfordringer til, at 

der udarbejdes en hvidbog om europæisk 

forsvar, og opfordrer indtrængende Rådet 

til at udarbejde dette dokument snarest 

muligt; udtrykker bekymring over, at den 

foreslåede gennemførelsesplan for 

sikkerhed og forsvar fortsat ligger langt 

fra Parlamentets og befolkningens 

forventninger; gentager, at sikkerheden for 

alle Den Europæiske Unions 

medlemsstater er udelelig; 

19. mener, at det er afgørende, at EU og 

medlemsstaterne effektivt og hurtigt 

gennemfører alle konkrete 

foranstaltninger, der foreslås i 

gennemførelsesplanen; bemærker det 

ambitionsniveau, Rådet har sat for støtten 

til de tre strategiske prioriteter, der er 

identificeret i EUGS: reaktion på eksterne 

konflikter og kriser, kapacitetsopbygning 

hos partnere og beskyttelse af Unionen og 

dens borgere; anmoder Det Europæiske 

Råd den 15.-16. december 2016 om at 

tilvejebringe ambitiøse strategiske 

retningslinjer, der kan bringe det 

sikkerheds- og forsvarsrelateree arbejde 

videre; gentager, at sikkerheden for alle 

Den Europæiske Unions medlemsstater er 

udelelig; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Ændringsforslag  6 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. understreger, at det er vigtigt at oprette 

et permanent EU-hovedkvarter for civile 

og militære FSFP-missioner og -

operationer, hvorfra et integreret 

operationelt personale kan understøtte 

hele planlægningscyklussen fra det første 

politiske koncept til detaljerede planer; 

understreger, at dette ikke vil være en 

genskabelse af NATO's strukturer, men 

tværtimod vil være den fornødne 

institutionelle ordning for at styrke FSFP-

missionernes og -operationernes 

planlægnings- og udførelseskapacitet; 

23. understreger, at det er vigtigt at oprette 

en permanent operativ planlægnings- og 

gennemførelseskapacitet på strategisk 

niveau for militærmissioner uden 

udøvende beføjelser, der arbejder sammen 

og sikrer et integreret civil-militært 

FSFP-engagement med planlægnings- og 

gennemførelseskapacitet for civile 

missioner; understreger, at dette ikke vil 

være en kopiering af NATO's strukturer, 

men tværtimod vil være den fornødne 

institutionelle ordning for at styrke FSFP-

missionernes og -operationernes 

planlægnings- og udførelseskapacitet; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Ændringsforslag  7 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. ser med tilfredshed på Kommissionens 

forslag om ændring af forordning (EU) 

nr. 230/2014 (om oprettelse af et 

instrument, der bidrager til stabilitet og 

fred) for at udvide Unionens bistand til at 

udstyre militære aktører i partnerlandene, 

eftersom dette er et uundværligt bidrag til 

deres modstandsdygtighed, der vil mindske 

risikoen for, at de igen bliver genstand for 

konflikt og fristeder for fjendtlig 

virksomhed over for EU; understreger, at 

dette bør gøres under særlige 

omstændigheder som angivet i artikel 3a i 

ovennævnte forslag om ændring af 

forordning (EU) nr. 230/2014 for at 

bidrage til bæredygtig udvikling, god 

regeringsførelse og retsstatsforhold; 

tilskynder i denne forbindelse EU-

Udenrigstjenesten og Kommissionen til at 

fremskynde gennemførelsen af CBSD-

initiativet for at øge effektiviteten og 

bæredygtigheden af FSFP-missionerne; 

29. bemærker Kommissionens forslag om 

ændring af forordning (EU) nr. 230/2014 

(om oprettelse af et instrument, der 

bidrager til stabilitet og fred) for at udvide 

Unionens bistand til at udstyre militære 

aktører i partnerlandene, eftersom dette er 

et uundværligt bidrag til deres 

modstandsdygtighed, der vil mindske 

risikoen for, at de igen bliver genstand for 

konflikt og fristeder for fjendtlig 

virksomhed over for EU; understreger, at 

dette bør gøres under særlige 

omstændigheder som angivet i artikel 3a i 

ovennævnte forslag om ændring af 

forordning (EU) nr. 230/2014 for at 

bidrage til bæredygtig udvikling, god 

regeringsførelse og retsstatsforhold; 

tilskynder i denne forbindelse EU-

Udenrigstjenesten og Kommissionen til at 

fremskynde gennemførelsen af CBSD-

initiativet for at øge effektiviteten og 

bæredygtigheden af FSFP-missionerne; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Ændringsforslag  8 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. støtter Kommissionens 

forsvarsrelaterede initiativer såsom 

forsvarshandlingsplanen og 

forsvarsindustripolitikken, der bør 

påbegyndes efter fremlæggelsen af en 

EU-hvidbog om sikkerhed og forsvar; er 

tilhænger af, at Kommissionen involverer 

sig mere i forsvar via omfattende og 

velfokuseret forskning, planlægning og 

gennemførelse; glæder sig over den 

forberedende foranstaltning vedrørende 

FSFP-relateret forskning og anmoder om 

tilstrækkelig finansiering i den resterende 

del af den nuværende flerårige finansielle 

ramme (FFR); er tilhænger af, at der 

udvikles et EU-program for 

forsvarsforskning under den næste FFR 

(2021-2027); 

48. støtter Kommissionens 

forsvarsrelaterede initiativer, som f.eks. 

forsvarshandlingsplanen og 

forsvarsindustripolitikken; er tilhænger af, 

at Kommissionen involverer sig mere i 

forsvar via omfattende og velfokuseret 

forskning, planlægning og gennemførelse; 

bemærker den forberedende foranstaltning 

vedrørende FSFP-relateret forskning og 

anmoder om tilstrækkelig finansiering i 

den resterende del af den nuværende 

flerårige finansielle ramme (FFR); er 

tilhænger af, at muligheden for at udvikle 

et eventuelt fremtidigt EU-finansieret 

program for forsvarsforskning undersøges 

under den næste FFR (2021-2027); 

opfordrer medlemsstaterne til at stille de 

nødvendige ekstra økonomiske midler til 

rådighed; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Ændringsforslag  9 

Ioan Mircea Paşcu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

2016/2067(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  48a. mener, at et fremtidigt EU-

forsvarsforskningsprogram bør finansiere 

forskningsprojekter inden for prioriterede 

områder, som medlemsstaterne skal 

fastlægge i fællesskab, og at en europæisk 

forsvarsfond kunne støtte finansieringen 

af kapabiliteter, som medlemsstaterne er 

blevet enige om, og som har anerkendt 

EU-merværdi; 

Or. en 

 

 


