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16.11.2016 A8-0317/1 

Ändringsförslag  1 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

–  med beaktande av rådets slutsatser 

av den 25 november 2013, den 

18 november 2014, den 18 maj 2015 och 

den 27 juni 2016 om den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken, 

–  med beaktande av rådets slutsatser av 

den 25 november 2013, den 18 november 

2014, den 18 maj 2015, den 27 juni 2016 

och den 17 oktober 2016 om den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, 

  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Ändringsförslag  2 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 8a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av den 

genomförandeplan på säkerhets- och 

försvarsområdet som lades fram av 

vice ordföranden/den höga 

representanten, Federica Mogherini, den 

14 november 2016, och av rådet slutsatser 

av den 14 november 2016 om 

genomförande av EU:s globala strategi på 

säkerhets- och försvarsområdet, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Ändringsförslag  3 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14.  Europaparlamentet välkomnar den 

kommande färdplan för GSFP som 

kommer att presenteras av vice 

ordföranden/den höga representanten, 

inbegripet en konkret tidsplan och konkreta 

åtgärder. Denna färdplan bör komplettera 

den europeiska handlingsplanen på 

försvarsområdet. Parlamentet understryker 

behovet att förstärka den militära 

komponenten inom GSFP, och uttrycker 

sitt starka stöd för att medlemsstaterna 

samordnar sina investeringar i säkerhet och 

försvar samt för ett ökat ekonomiskt stöd 

till försvarsforskning på EU-nivå. 

14.  Europaparlamentet välkomnar den 

färdplan för GSFP som presenterats av 

vice ordföranden/den höga representanten, 

inbegripet en konkret tidsplan och konkreta 

åtgärder. Parlamentet välkomnar att denna 

färdplan kompletterar den kommande 

europeiska handlingsplanen på 

försvarsområdet. Parlamentet understryker 

behovet att förstärka den militära 

komponenten inom GSFP, och uttrycker 

sitt starka stöd för att medlemsstaterna 

samordnar sina investeringar i säkerhet och 

försvar samt för ett ökat ekonomiskt stöd 

till försvarsforskning på EU-nivå. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Ändringsförslag  4 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet betonar att det 

krävs starka åtaganden, egenansvar och 

stöd från medlemsstaternas och de 

nationella parlamentens sida, i samarbete 

med alla relevanta EU-organ, för att 

säkerställa ett skyndsamt och 

ändamålsenligt genomförande av den 

globala strategins politiska ambitionsnivå, 

prioriteringar och övergripande strategi i 

form av en EU-vitbok om säkerhet och 

försvar. Parlamentet välkomnar vice 

ordförandens/den höga representantens 

pågående arbete i genomförandeprocessen, 

och understryker att adekvata resurser 

måste anslås för genomförandet av den 

globala strategin och för en ändamålsenlig 

och robustare GSFP. 

18. Europaparlamentet betonar att det 

krävs starka åtaganden, egenansvar och 

stöd från medlemsstaternas och de 

nationella parlamentens sida, i samarbete 

med alla relevanta EU-organ, för att 

säkerställa ett skyndsamt och 

ändamålsenligt genomförande av den 

globala strategins politiska ambitionsnivå, 

prioriteringar och övergripande strategi i 

form av en EU-vitbok om säkerhet och 

försvar som föregås av 

genomförandeplanen på säkerhets- och 

försvarsområdet. Parlamentet framhåller 

den nära kopplingen mellan 

genomförandeplanen och det vidare 

genomförandet av EU:s globala strategi, 

kommissionens kommande europeiska 

handlingsplan på försvarsområdet och 

genomförandet av EU:s och Natos 

gemensamma förklaring, som 

undertecknades i Warszawa. Parlamentet 

välkomnar vice ordförandens/den höga 

representantens och medlemsstaternas 

pågående arbete i genomförandeprocessen, 

och understryker att adekvata resurser 

måste anslås för genomförandet av den 

globala strategin och för en ändamålsenlig 

och robustare GSFP. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Ändringsförslag  5 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet anser att 

utformningen av en sektorsinriktad 

strategi är en nödvändig uppföljning av 

den globala strategin som Europeiska 

rådet måste enas om och presentera och 

där den civila och militära 

ambitionsnivån, uppgifterna, kraven och 

kapacitetsprioriteringarna bör anges 

närmare. Parlamentet upprepar sina 

tidigare krav på utarbetande av en vitbok 

om europeiskt försvar, och uppmanar 

eftertryckligen rådet att utan dröjsmål 

utarbeta detta dokument. Det är oroande 

att den föreslagna genomförandeplanen 

om säkerhet och försvar inte är ens i 

närheten av att motsvara parlamentets 

och allmänhetens förväntningar. 
Parlamentet upprepar att säkerheten i alla 

medlemsstater i Europeiska unionen är 

odelbar. 

19. Europaparlamentet anser att det är 

avgörande att EU och dess medlemsstater 

skyndsamt och på ändamålsenligt sätt 

genomför alla konkreta åtgärder som 

föreslås i genomförandeplanen. 

Parlamentet noterar rådets ambitionsnivå 

till stöd för de tre strategiska 

prioriteringar som fastställs i 

EU:s globala strategi: att reagera på 

externa konflikter och kriser, bygga upp 

partners kapacitet och skydda unionen 

och dess medborgare. Europeiska rådet 

uppmanas att den 15–16 december 2016 

presentera ambitiösa strategiska 

riktmärken i syfte att föra det säkerhets- 

och försvarsrelaterade arbetet vidare. 
Parlamentet upprepar att säkerheten i alla 

medlemsstater i Europeiska unionen är 

odelbar. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Ändringsförslag  6 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet betonar 

betydelsen av att skapa ett permanent 

EU-högkvarter för civila och militära 

uppdrag och insatser inom GSFP, från 

vilket en integrerad operativ personal 

skulle stödja hela planeringscykeln, från 

den inledande politiska idén till 

detaljerade planer. Parlamentet 

understryker att detta inte skulle vara en 

kopia av Natostrukturerna, utan skulle 

utgöra det institutionella arrangemang som 

krävs för att stärka planeringen och 

ledningskapaciteten för uppdrag och 

insatser inom GSFP. 

23. Europaparlamentet betonar 

betydelsen av att skapa en permanent 

kapacitet på strategisk nivå för operativ 

planering och ledning för icke 

verkställande militära uppdrag, som 

arbetar tillsammans med och säkerställer 

ett integrerat civil-militärt deltagande 

tillsammans med planerings- och 

ledningskapaciteten för civila uppdrag. 

Parlamentet understryker att detta inte 

skulle vara en kopia av Natostrukturerna, 

utan skulle utgöra det institutionella 

arrangemang som krävs för att stärka 

planeringen och ledningskapaciteten för 

uppdrag och insatser inom GSFP. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Ändringsförslag  7 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag om att ändra 

förordning (EU) nr 230/2014 (om 

inrättande av ett instrument som bidrar till 

stabilitet och fred) för att utvidga unionens 

bistånd till att utrusta militära aktörer i 

partnerländer. Detta är ett absolut 

nödvändigt bidrag till partnerländernas 

motståndskraft, eftersom det minskar 

riskerna för att de återigen drabbas av 

konflikter och blir tillflyktsorter för 

fientliga aktiviteter gentemot EU. Detta bör 

göras vid exceptionella omständigheter, 

i enlighet med artikel 3a i det ovannämnda 

förslaget om att ändra förordning (EU) nr 

230/2014, för att bidra till hållbar 

utveckling, goda styrelseformer och 

rättsstatlighet. I detta sammanhang 

uppmuntras utrikestjänsten och 

kommissionen att påskynda genomförandet 

av initiativet för kapacitetsuppbyggnad till 

stöd för säkerhet och utveckling för att 

förbättra GSFP-uppdragens 

genomslagskraft och långsiktighet. 

29. Europaparlamentet noterar 

kommissionens förslag om att ändra 

förordning (EU) nr 230/2014 (om 

inrättande av ett instrument som bidrar till 

stabilitet och fred) för att utvidga unionens 

bistånd till att utrusta militära aktörer i 

partnerländer. Detta är ett absolut 

nödvändigt bidrag till partnerländernas 

motståndskraft, eftersom det minskar 

riskerna för att de återigen drabbas av 

konflikter och blir tillflyktsorter för 

fientliga aktiviteter gentemot EU. Detta bör 

göras vid exceptionella omständigheter, 

i enlighet med artikel 3a i det ovannämnda 

förslaget om att ändra förordning (EU) nr 

230/2014, för att bidra till hållbar 

utveckling, goda styrelseformer och 

rättsstatlighet. I detta sammanhang 

uppmuntras utrikestjänsten och 

kommissionen att påskynda genomförandet 

av initiativet för kapacitetsuppbyggnad till 

stöd för säkerhet och utveckling för att 

förbättra GSFP-uppdragens 

genomslagskraft och långsiktighet. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Ändringsförslag  8 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet stöder 

kommissionens försvarsrelaterade initiativ, 

såsom handlingsplanen på försvarsområdet 

och försvarsindustripolitiken, vilka bör 

inledas efter det att en EU-vitbok om 

säkerhet och försvar lagts fram. 

Parlamentet stöder ett ökat engagemang 

från kommissionens sida i försvarsfrågor 

genom omfattande forskning, planering 

och genomförande med tydligt fokus. 

Parlamentet välkomnar den förberedande 

åtgärden för GSFP-relaterad forskning och 

efterlyser adekvat finansiering för 

återstoden av den nuvarande fleråriga 

budgetramen. Parlamentet stöder 

utvecklingen av ett 

försvarsforskningsprogram för EU i nästa 

fleråriga budgetram (2021–2027). 

48. Europaparlamentet stöder 

kommissionens försvarsrelaterade initiativ, 

såsom handlingsplanen på försvarsområdet 

och försvarsindustripolitiken. Parlamentet 

stöder ett ökat engagemang från 

kommissionens sida i försvarsfrågor 

genom omfattande forskning, planering 

och genomförande med tydligt fokus. 

Parlamentet noterar den förberedande 

åtgärden för GSFP-relaterad forskning och 

efterlyser adekvat finansiering för 

återstoden av den nuvarande fleråriga 

budgetramen. Parlamentet stöder en 

undersökning inom nästa fleråriga 

budgetram (2021–2027) av möjligheten 

att utveckla ett framtida, EU-finansierat 

försvarsforskningsprogram. 

Medlemsstaterna uppmanas att 

tillhandahålla de ytterligare finansiella 

resurser som krävs. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Ändringsförslag  9 

Ioan Mircea Paşcu 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  48a. Europaparlamentet anser att ett 

framtida försvarsforskningsprogram för 

EU bör finansiera forskningsprojekt från 

prioriterade områden som 

medlemsstaterna enats om, och att en 

europeisk försvarsfond skulle kunna 

stödja finansieringen av resurser som 

medlemsstaterna enats om gemensamt 

och som medför ett erkänt europeiskt 

mervärde. 

  

Or. en 

 

 


