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6.12.2017 A8-0351/12 

Ändringsförslag  12 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet beklagar djupt 

att transnationella terroristorganisationer 

och kriminella organisationer ökar i styrka 

och antal, något som kan främjas av 

Isil/Daishs nederlag och dess flyende 

stridande, samtidigt som instabiliteten 

breder ut sig i de södra regionerna och i 

Mellanöstern när bräckliga och 

sönderfallande stater som t.ex. Libyen 

lämnar ifrån sig stora områden utan 

styrning, sårbara för styrkor utifrån. 

Parlamentet uttrycker en fortsatt oro över 

att terroristhotet i Sahelregionen har en 

transnationell dimension. Parlamentet 

beklagar djupt att Demokratiska 

folkrepubliken Koreas pågående 

verksamhet på områdena kärnteknik och 

ballistiska robotar har gett upphov till ökad 

spänning både inom och utanför regionen 

och utgör ett tydligt hot mot den 

internationella freden och säkerheten. 

3. Europaparlamentet beklagar djupt 

att transnationella terroristorganisationer 

och kriminella organisationer ökar i styrka 

och antal, något som kan främjas av 

Isil/Daishs nederlag och dess flyende 

stridande, samtidigt som instabiliteten 

breder ut sig i de södra regionerna och i 

Mellanöstern när bräckliga och 

sönderfallande stater som t.ex. Libyen 

lämnar ifrån sig stora områden utan 

styrning, sårbara för styrkor utifrån. 

Parlamentet uttrycker en fortsatt oro över 

att terroristhotet i Sahelregionen har en 

transnationell dimension. Parlamentet är 

även oroat över regional och global 

kapprustning och export av militär teknik 

till icke-demokratiska länder som 

systematiskt kränker mänskliga 

rättigheter och humanitära lagar, 

bedriver aggressiv utrikespolitik och 

stöder terroristorganisationer. 

Parlamentet beklagar djupt den fortsatta 

utbredningen av lokala och regionala 

väpnade konflikter som ofta 

sammanfaller med och är kopplade till 

kampanjer för etnisk rensning och 

sekteristisk politik. Parlamentet beklagar 

djupt att Demokratiska folkrepubliken 

Koreas pågående verksamhet på områdena 

kärnteknik och ballistiska robotar har gett 

upphov till ökad spänning både inom och 

utanför regionen och utgör ett tydligt hot 
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mot den internationella freden och 

säkerheten. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Ändringsförslag  13 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet anser att 

terrorism i dag utgör en av de främsta 

utmaningarna mot EU-medborgarnas 

säkerhet, något som kräver snabba, stadiga 

och samordnade åtgärder både på intern 

och extern nivå för att förebygga 

ytterligare terroristangrepp och bekämpa 

dess bakomliggande orsaker. Parlamentet 

pekar i synnerhet på behovet att förebygga 

radikalisering, blockera 

terroristorganisationers samtliga källor till 

finansiella resurser, bekämpa 

terrorpropaganda och blockera att internet 

och sociala nätverk används i detta syfte, 

bland annat genom en automatiserad 

borttagningstjänst, och att förbättra utbytet 

av underrättelser såväl mellan 

medlemsstater som med tredjeländer, Nato 

och andra relevanta partnerorganisationer. 

Parlamentet anser att mandatet för våra 

GSFP-uppdrag bör innefatta kampen mot 

terrorism för att bidra mer konsekvent till 

avradikaliseringsprogram, i synnerhet 

Eulex i Kosovo och Eufor Althea i 

Bosnien och Hercegovina, länder som 

konfronteras med ett betydande antal 

återvändande stridande från utlandet. 

6. Europaparlamentet anser att 

terrorism i dag utgör en av de främsta 

utmaningarna mot EU-medborgarnas 

säkerhet, något som kräver snabba, stadiga 

och samordnade åtgärder både på intern 

och extern nivå för att förebygga 

ytterligare terroristangrepp och bekämpa 

terrorismens bakomliggande orsaker. 

Parlamentet pekar i synnerhet på behovet 

att förebygga radikalisering, blockera 

terroristorganisationers samtliga källor till 

finansiella resurser, bekämpa 

terrorpropaganda och blockera att internet 

och sociala nätverk används i detta syfte, 

och att förbättra utbytet av underrättelser 

såväl mellan medlemsstater som med 

tredjeländer, Nato och andra relevanta 

partnerorganisationer. Parlamentet anser att 

mandatet för vissa Gusp/GSFP-uppdrag 

bör innefatta kampen mot terrorism för att 

bidra mer konsekvent till 

avradikaliseringsprogram. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Ändringsförslag  14 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet är fast övertygat 

om att Europeiska unionen måste ta sitt öde 

i egna händer om så krävs, eftersom den 

inre och yttre säkerheten blir allt mer 

sammanflätade med varandra, vilket får 

direkta konsekvenser för alla EU-

medborgare. Parlamentet varnar för att 

bristen på en gemensam strategi skulle 

kunna leda till icke samordnade och 

splittrade åtgärder, skapa mycket 

dubbelarbete och ineffektivitet och, till 

följd av det, göra unionen och dess 

medlemsstater sårbara. Parlamentet anser 

därför att EU bör kunna agera 

ändamålsenligt längs hela spektrumet av 

instrument för inre och yttre säkerhet, upp 

till den nivå som anges i artikel 42.7 i EU-

fördraget. Parlamentet betonar att 

utformningen av unionens gemensamma 
försvarspolitik i enlighet med artikel 42.2 i 

EU-fördraget har som mål att upprätta ett 

gemensamt försvar och att förse unionen 

med strategiskt oberoende för att främja 

fred och säkerhet i Europa och i världen. 

Parlamentet betonar de praktiska och 

ekonomiska fördelarna med en ytterligare 

integrering av de europeiska 

försvarskapaciteterna. 

11. Europaparlamentet är fast övertygat 

om att Europeiska unionen måste ta sitt öde 

i egna händer om så krävs, eftersom den 

inre och yttre säkerheten blir allt mer 

sammanflätade med varandra, vilket får 

direkta konsekvenser för alla EU-

medborgare. Parlamentet varnar för att 

bristen på en gemensam strategi skulle 

kunna leda till icke samordnade och 

splittrade åtgärder, skapa mycket 

dubbelarbete och ineffektivitet och, till 

följd av det, göra unionen och dess 

medlemsstater sårbara. Parlamentet anser 

därför att EU bör kunna agera 

ändamålsenligt längs hela spektrumet av 

instrument för yttre säkerhet enligt 

Petersbergsuppdragen och artikel 43.1 i 

EU-fördraget. Parlamentet betonar att en 

effektiv gemensam säkerhets- och 
försvarspolitik har som mål att upprätta ett 

gemensamt försvar och att förse unionen 

med operativt oberoende för att främja fred 

och säkerhet i Europa och i världen. 

Parlamentet betonar de praktiska och 

ekonomiska fördelarna med en ytterligare 

integrering av de europeiska 

försvarskapaciteterna. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Ändringsförslag  15 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet välkomnar de 

synbara framsteg som gjorts i 

utformningen av ett starkare europeiskt 

försvar sedan antagandet av den globala 

strategin för Europeiska unionens utrikes- 

och säkerhetspolitik i juni 2016. 

Parlamentet välkomnar i synnerhet 

inrättandet av en europeisk försvarsfond, 

den föreslagna ökningen av den 

förberedande åtgärden för försvarsrelaterad 

forskning och lagstiftningsförslaget om ett 

europeiskt försvarsindustriellt 

utvecklingsprogram. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att öka sina 

framtida finansiella bidrag till EU:s budget 

för att täcka EU:s alla extrakostnader i 

samband med Europeiska försvarsfonden. 

13. Europaparlamentet välkomnar de 

synbara framsteg som gjorts i 

utformningen av ett starkare europeiskt 

försvar sedan antagandet av den globala 

strategin för Europeiska unionens utrikes- 

och säkerhetspolitik i juni 2016. 

Parlamentet noterar i synnerhet inrättandet 

av en europeisk försvarsfond, den 

föreslagna ökningen av den förberedande 

åtgärden för försvarsrelaterad forskning 

och lagstiftningsförslaget om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

sammanföra sina framtida finansiella 

bidrag i mellanstatliga fonder på EU-nivå 

för att täcka alla extrakostnader i samband 

med målet att stärka den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Ändringsförslag  16 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker att 

kommissionen och ett ökande antal 

medlemsstater har åtagit sig att inrätta en 

europeisk försvarsunion och att det finns 

ett starkt stöd för detta bland EU-

medborgarna. Parlamentet betonar att detta 

motsvarar de krav från EU-medborgare och 

parlamentet som särskilt parlamentet har 

gett uttryck för i form av flera 

uppmaningar i sina tidigare resolutioner. 

Parlamentet understryker den större 

effektivitet och det borttagna dubbelarbete 

och den kostnadsminskning som kommer 

att bli följden av en starkare europeisk 

försvarsintegration. Parlamentet betonar 

emellertid att det krävs fortsatt politisk 

vilja och beslutsamhet för att inrätta en 

verklig europeisk försvarsunion. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att förbinda sig till ett gemensamt och 

oberoende europeiskt försvar och att 

sträva efter att säkerställa att deras 

nationella försvarsbudgetar på tio åt 

uppgår till minst två procent av deras 

BNP. 

16. Europaparlamentet understryker att 

kommissionen och ett ökande antal 

medlemsstater har åtagit sig att stärka den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken och att det finns ett starkt 

stöd för detta bland EU-medborgarna. 

Parlamentet betonar att detta motsvarar de 

krav från EU-medborgare och parlamentet 

som särskilt parlamentet har gett uttryck 

för i form av flera uppmaningar i sina 

tidigare resolutioner. Parlamentet 

understryker den större effektivitet och det 

borttagna dubbelarbete och den 

kostnadsminskning som kommer att bli 

följden av en starkare europeisk 

försvarsintegration. Parlamentet betonar 

emellertid att en förstärkning av den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken kräver fortsatt politisk 

vilja och beslutsamhet. Parlamentet är 

övertygat om att de samlade 

försvarsutgifterna på 200 miljarder euro 

om året, som gör att EU:s 28 

medlemsstater är de som spenderar näst 

mest i världen på försvar, bidrar med 

tillräckliga finansiella resurser till 

försvarssektorn. Parlamentet understryker 

att det mot bakgrund av årliga 

effektivitetsvinster på mellan 25 och 100 

miljarder euro absolut inte finns något 

behov av att militarisera den nuvarande 
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EU-budgeten eller att utarbeta sådana 

planer för nästa fleråriga budgetram. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Ändringsförslag  17 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten och 

kommissionen att agera på parlamentets 

krav på en vitbok om EU:s säkerhet och 

försvar i samband med förberedelserna 

inför nästa fleråriga budgetram, vilket 

begärdes i parlamentets resolutioner av den 

22 november 2016, den 23 november 2016 

och den 16 mars 2017. Parlamentet anser 

att uppbyggnaden av en försvarsunion, 

som knyter samman EU:s strategiska 

riktlinjer med EU-bidrag för 

kapacitetsutveckling och utformar den 

europeiska institutionella ramen för 

försvar, är aspekter som måste stödjas 

genom ett interinstitutionellt avtal. 

Parlamentet betonar att det genom 

omfattande och tillförlitliga insatser från 

alla berörda parter är möjligt att öka 

försvarsutgifternas omfattning och 

effektivitet. Parlamentet efterlyser även en 

stark roll i denna process för neutrala stater 

som Österrike och Sverige utan att enskilda 

medlemsstaters neutralitet för den skull 

ifrågasätts. 

18. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten och 

kommissionen att agera på parlamentets 

krav på en vitbok om EU:s säkerhet och 

försvar, vilket begärdes i parlamentets 

resolutioner av den 22 november 2016, den 

23 november 2016 och den 16 mars 2017. 

Parlamentet anser att uppbyggnaden av en 

effektiv gemensam säkerhets- och 

försvarspolitik, som knyter samman de 

strategiska riktlinjerna med EU-stöd för 

kapacitetsutveckling och utformar den 

europeiska institutionella ramen för 

försvar, är aspekter som måste stödjas 

genom ett interinstitutionellt avtal. 

Parlamentet betonar att det genom 

omfattande och tillförlitliga insatser från 

alla berörda parter är möjligt att öka 

försvarsutgifternas omfattning och 

effektivitet. Parlamentet efterlyser även en 

stark roll i denna process för neutrala stater 

som Österrike och Sverige utan att enskilda 

medlemsstaters neutralitet för den skull 

ifrågasätts. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Ändringsförslag  18 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar att 

vitboken om EU:s säkerhet och försvar, 

utöver att beskriva den strategiska miljön 

och de strategiska ambitionerna, bör inför 

den nästkommande fleråriga 

budgetramen definiera de kapaciteter som 

behövs och är tillgängliga samt eventuella 

kapacitetsbrister i form av EU:s 

kapacitetsutvecklingsplan, och den bör 

kompletteras med en allmän beskrivning av 

de planerade åtgärderna från 

medlemsstaternas och unionens sida enligt 

den fleråriga budgetramen och på längre 

sikt. 

19. Europaparlamentet betonar att 

vitboken om EU:s säkerhet och försvar, 

utöver att beskriva den strategiska miljön 

och de strategiska ambitionerna, bör 

definiera de kapaciteter som behövs och är 

tillgängliga samt eventuella 

kapacitetsbrister i form av EU:s 

kapacitetsutvecklingsplan, och den bör 

kompletteras med en allmän beskrivning av 

de planerade åtgärderna från 

medlemsstaternas och unionens sida på 

längre sikt. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Ändringsförslag  19 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens avsikt att föreslå ett särskilt 

program för försvarsforskning, med en 

särskild budget och egna regler, inom 

ramen för nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet betonar att medlemsstaterna 

bör göra ytterligare medel tillgängliga för 

det programmet, utan att det stör 

befintliga ramprogram som finansierar 

forskning, teknisk utveckling och 

innovation, vilket begärdes i parlamentets 

resolution av den 5 juli 2017. Parlamentet 

upprepar på nytt sina tidigare 

uppmaningar till kommissionen att 

säkerställa unionens deltagande i program 

för forskning och utveckling på 

försvarsområdet som genomförs av 

medlemsstaterna eller tillsammans med 

näringslivet där så är lämpligt, i enlighet 

med artiklarna 185 och 187 i EUF-

fördraget. 

21. Europaparlamentet noterar 

kommissionens avsikt att föreslå ett särskilt 

program för försvarsforskning, med en 

särskild budget och egna regler, inom 

ramen för nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet betonar att endast 

medlemsstaterna bör göra medel 

tillgängliga för en gemensam 

försvarsfond. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att begränsa unionens 

bidrag till administrativt bistånd i program 

för forskning och utveckling på 

försvarsområdet som genomförs och 

finansieras av medlemsstaterna. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Ändringsförslag  20 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram. 

Parlamentet understryker att alla 

unionsåtgärder för att stödja, samordna 

eller komplettera medlemsstaternas 

åtgärder på försvarsområdet bör ha som 

mål att bidra till den gradvisa 

utformningen av en gemensam 

försvarspolitik, i enlighet med bland 

annat artikel 2.4 i EUF-fördraget, och 

därför omfatta gemensam utveckling, 

standardisering, certifiering och underhåll, 

vilket leder till samarbetsprogram och en 

högre grad av interoperabilitet. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att så brett som 

möjligt främja det nya europeiska 

försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet, och i synnerhet 

att uppmuntra små och medelstora företag 

att delta i gemensamma 

gränsöverskridande projekt. 

22. Europaparlamentet noterar 

kommissionens förslag om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram. 

Parlamentet understryker att alla 

kommissionsåtgärder för att stödja, 

samordna eller bistå medlemsstaternas 

åtgärder på försvarsområdet bör ha som 

mål att bidra till inrättandet av en effektiv 

europeisk försvarsmarknad som 

producerar militär teknik enbart för 

medlemsstaterna och inte för 

exportsyften, och därför omfatta 

gemensam utveckling, standardisering, 

certifiering och underhåll, vilket leder till 

samarbetsprogram och en högre grad av 

interoperabilitet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att så brett som möjligt 

främja idén om en ny samarbetsmekanism 

syftande till effektivt samarbete i 

försvarsindustrisektorn, och i synnerhet att 

uppmuntra små och medelstora företag att 

delta i gemensamma gränsöverskridande 

projekt.  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Ändringsförslag  21 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen, rådet och vice 

ordföranden/den höga representanten att 

arbeta tillsammans med 

Europaparlamentet i en interinstitutionell 

dialog om den gradvisa utformningen av 

en gemensam försvarspolitik. Parlamentet 

betonar att inom nästa fleråriga 

budgetram bör en komplett budget för 

EU:s försvar upprättas för alla interna 

aspekter av GSFP, och att en doktrin för 

dess genomförande bör utvecklas inom 

ramen för Lissabonfördraget. Parlamentet 

understryker behovet av en översyn av 

Athenamekanismen för att utöka antalet 

åtgärder som ses som en gemensam 

kostnad och ge incitament till deltagande i 

GSFP-uppdrag och GSFP-insatser. 

27. Europaparlamentet uppmanar 

Europeiska rådet att offentligt diskutera 

och besluta, i linje med artikel 42.2 i EU-

fördraget, som kräver enhällighet, 

huruvida man ska påbörja den gradvisa 

utformningen av en gemensam 

försvarspolitik eller inte. Parlamentet 

understryker behovet av en översyn av 

Athenamekanismen för att utöka antalet 

åtgärder som ses som en gemensam 

kostnad och ge incitament till deltagande i 

GSFP-uppdrag och GSFP-insatser. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Ändringsförslag  22 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet betonar att ett 

permanent strukturerat samarbetet bör 

utvecklas inom EU:s ram och att det bör 

gynnas av effektivt stöd från unionen, med 

full respekt för medlemsstaternas 

befogenheter på försvarsområdet. 

Parlamentet upprepar på nytt sitt krav på 

att lämplig finansiering ska 

tillhandahållas från unionens budget till 

det permanenta strukturerade samarbetet. 
Parlamentet anser att deltagande i alla 

unionens byråer och organ som faller inom 

ramen för GSFP, inbegripet Europeiska 

säkerhets- och försvarsakademin (Esfa), 

bör bli ett krav inom ramen för det 

permanenta strukturerade samarbetet. 

Parlamentet upprepar på nytt sitt krav på 

att se EU:s stridsgruppssystem som en 

gemensam kostnad inom den reviderade 

Athenamekanismen. 

32. Europaparlamentet betonar att ett 

permanent strukturerat samarbetet bör 

utvecklas inom EU:s ram och att det bör 

gynnas av effektivt stöd från unionen, med 

full respekt för medlemsstaternas 

befogenheter på försvarsområdet. 

Parlamentet beklagar att medlemsstaterna 

i det gemensamma meddelande om ett 

permanent strukturerat samarbete som 

undertecknades den 13 november 2017 

förbinder sig att öka försvarsutgifterna 

och att använda EU:s budgetmedel för 

försvarsändamål. Parlamentet anser att 

deltagande i alla unionens byråer och organ 

som faller inom ramen för GSFP, 

inbegripet Europeiska säkerhets- och 

försvarsakademin (Esfa), bör bli ett krav 

inom ramen för det permanenta 

strukturerade samarbetet. Parlamentet 

upprepar på nytt sitt krav på att se EU:s 

stridsgruppssystem som en gemensam 

kostnad inom den reviderade 

Athenamekanismen. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Ändringsförslag  23 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet kräver att det 

inrättas ett fullfjädrat civil-militärt 

strategiskt EU-högkvarter inom det 

permanenta strukturerade samarbetet, 

bestående av den befintliga militära 

planerings- och ledningskapaciteten, den 

civila planerings- och ledningskapaciteten 

och direktoratet för krishantering och 

planering, och att det tillhandahåller en 

plattform för integrerat operativt stöd under 

hela planeringscykeln, från det inledande 

politiska konceptet till de detaljerade 

planerna. 

34. Europaparlamentet kräver att det 

inrättas ett fullfjädrat militärstrategiskt 

EU-högkvarter, bestående av den befintliga 

militära planerings- och 

ledningskapaciteten och direktoratet för 

krishantering och planering, och att det 

tillhandahåller en plattform för integrerat 

operativt stöd under hela planeringscykeln, 

från det inledande politiska konceptet till 

de detaljerade planerna. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Ändringsförslag  24 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet betonar att en 

samordnad årlig försvarsöversikt bör utgå 

från vitboken om EU:s säkerhet och 

försvar och kapacitetsutvecklingsplanen 

och bör omfatta hela spektrumet av GSFP-

relaterad kapacitet, särskilt i de 

medlemsstater som deltar i det permanenta 

strukturerade samarbetet. Parlamentet 

anser att en samordnad årlig 

försvarsöversikt bör leda till konkreta 

förslag för att åtgärda brister och fastställa 

var åtgärder på unionsnivå skulle vara 

lämpliga, och som måste beaktas i EU:s 

budget för det kommande året. 

Kommissionen och Europeiska 

försvarsbyrån måste samarbeta vid 

utarbetandet av de årliga 

arbetsprogrammen som hör under de s.k. 

kapacitets- och forskningsdelarna inom 

Europeiska försvarsfonden. Parlamentet 

påpekar att Europeiska försvarsbyrån bör 

ha en särskild roll inte bara i fråga om att 

utforma programmet utan även i fråga om 

att hantera projekt som finansieras från 

kapacitetsdelen. 

43. Europaparlamentet betonar att en 

samordnad årlig försvarsöversikt bör utgå 

från vitboken om EU:s säkerhet och 

försvar och kapacitetsutvecklingsplanen 

och bör omfatta hela spektrumet av GSFP-

relaterad kapacitet, särskilt i de 

medlemsstater som deltar i det permanenta 

strukturerade samarbetet. Parlamentet 

anser att en samordnad årlig 

försvarsöversikt bör leda till en rad 

konkreta förslag för att åtgärda brister och 

fastställa var åtgärder på unionsnivå skulle 

vara lämpliga. Kommissionen och 

Europeiska försvarsbyrån måste samarbeta 

vid utarbetandet av de årliga 

arbetsprogrammen. Parlamentet påpekar att 

Europeiska försvarsbyrån bör ha en 

särskild roll inte bara i fråga om att 

utforma programmet utan även i fråga om 

projektförvaltningen. 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Ändringsförslag  25 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2017/2123(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet välkomnar 

Eunavfor MED:s verksamhet och ber vice 

ordföranden/den höga representanten och 

medlemsstaterna att öka stödet till lokala 

säkerhetsaktörer på den södra 

Medelhavskusten. 

50. Europaparlamentet noterar den 

verksamhet som bedrivs av Eunavfor 

MED, och uppmanar vice ordföranden/den 

höga representanten och medlemsstaterna 

att öka stödet till lokala aktörer på 

säkerhetsområdet vid Medelhavets södra 

kust samt uppmanar till strikt efterlevnad 

av internationell humanitär rätt och 

internationell människorättslagstiftning, i 

synnerhet vid samarbete med den libyska 

kustbevakningen och andra aktörer i 

Libyen. 

Or. en 

 

 


