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5.12.2018 A8-0375/32 

Ändringsförslag  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet anser att ökade 

investeringar i säkerhet och försvar är en 

brådskande angelägenhet för 

medlemsstaterna och EU, och att 

försvarssolidariteten och 

försvarssamarbetet bör bli norm, i 

enlighet med vad som föreslagits i EU:s 

globala strategi för utrikes- och 

säkerhetspolitiken. Parlamentet 
välkomnar de framsteg som hittills har 

gjorts i genomförandet av säkerhets- och 

försvarsbestämmelserna i EU:s globala 

strategi. Parlamentet anser att dessa 

landvinningar öppnar upp perspektiv för 

viktiga strukturella förändringar i 

framtiden.  

13. Europaparlamentet välkomnar de 

framsteg som hittills har gjorts i 

genomförandet av säkerhets- och 

försvarsbestämmelserna i EU:s globala 

strategi. Parlamentet anser att dessa 

landvinningar öppnar upp perspektiv för 

viktiga strukturella förändringar i 

framtiden. 

Or. en 



 

AM\1171386SV.docx  PE631.558v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0375/33 

Ändringsförslag  33 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att sträva efter att 

uppfylla målet att använda två procent av 

BNP till försvaret och 20 procent av sina 

försvarsbudgetar till utrustning som enligt 

Europeiska försvarsbyrån (EDA) är 

nödvändig, inbegripet relaterad forskning 

och utveckling. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/34 

Ändringsförslag  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet välkomnar 

skapandet av en särskild rubrik för försvar i 

kommissionens förslag till flerårig 

budgetram, och särskilt inrättandet av en 

budgetpost från vilken Europeiska 

försvarsfonden och projekt för militär 

rörlighet kommer att finansieras. 

Parlamentet anser att dessa beslut med 

största sannolikhet kommer att kräva en 

centraliserad förvaltning på 

kommissionsnivå av försvarsfrågorna. 

Parlamentet betonar att finansiering från 

den budgetposten bör användas exklusivt 

för försvarsändamål utan politisering, 

eftersom säkerhetsfrågan är odelbar och 

bör överensstämma med medlemsstaternas 

behov vad gäller kapacitet och infrastruktur 

och vara i linje med EU:s strävan efter 

strategiskt oberoende.  

15. Europaparlamentet förkastar 

skapandet av en särskild rubrik för försvar i 

kommissionens förslag till flerårig 

budgetram, och särskilt inrättandet av en 

budgetpost från vilken Europeiska 

försvarsfonden och projekt för militär 

rörlighet kommer att finansieras. 

Parlamentet påminner om att inrättandet 

av en ny rubrik V om säkerhet och 

försvar, ett försvarsforskningsprogram för 

EU, Europeiska försvarsfonden och 

militär rörlighet tydligt kränker de 

bestämmelser som fastställs i artikel 41.2 i 

EU-fördraget, där det slås fast att utgifter 

i samband med operationer som har 

militära eller försvarsmässiga 

konsekvenser inte får belasta unionens 

budget. Parlamentet fördömer och 

beklagar djupt att EU militariseras i en 

aldrig tidigare skådad hastighet. 

Parlamentet påminner om att det bästa 

sättet att bevara och främja fred och 

stabilitet är att fokusera på 

fattigdomsutrotning, humanitärt bistånd, 

hållbar och rättvis ekonomisk och social 

utveckling, fredlig och diplomatisk 

konfliktlösning, nedrustning, 

demobilisering av soldater och program 

för återintegrering.  
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5.12.2018 A8-0375/35 

Ändringsförslag  35 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet kräver att man 

upprättar precisa riktlinjer för att skapa 

väldefinierade ramar för framtida 

aktivering och tillämpning av artikel 42.7 i 

EU-fördraget. Parlamentet kräver därför att 

man ska utarbeta och anta EU:s vitbok om 

säkerhet och försvar, så att det säkerställs 

att nuvarande och framtida processer för 

kapacitetsuppbyggnad baseras på unionens 

strategiska säkerhetsintressen.  

18. Europaparlamentet kräver att man 

upprättar precisa riktlinjer för att skapa 

väldefinierade ramar för framtida 

aktivering och tillämpning av artikel 42.7 i 

EU-fördraget, så att det säkerställs att den 

aldrig missbrukas. Parlamentet kräver 

därför att man ska utarbeta och anta EU:s 

vitbok om säkerhet och försvar, så att det 

säkerställs att nuvarande och framtida 

processer för kapacitetsuppbyggnad 

baseras på unionens strategiska 

säkerhetsintressen. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Ändringsförslag  36 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet välkomnar 

också förslaget från vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

vilket fått stöd av kommissionen, om en 

europeisk fredsbevarande facilitet som ska 

finansiera delar av kostnaderna för EU:s 

försvarsverksamhet såsom Afrikanska 

unionens fredsbevarande uppdrag, de 

gemensamma kostnaderna för egna 

militära insatser inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, och partners utbyggnad 

av militär kapacitet, som inte omfattas av 

budgetstöd enligt artikel 41.2 i EU-

fördraget. Parlamentet bekräftar på nytt 

behovet av att undvika överlappning med 

andra befintliga instrument. Parlamentet 

noterar i synnerhet att Athenamekanismen 

ambitiöst föreslås inkluderas och utvidgas 

för att gemensamt finansiera uppdrag och 

insatser inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken, vilket 

länge efterfrågats av parlamentet. 

Parlamentet efterlyser bättre ekonomisk 

kontroll över alla framtida uppdrag och 

konsekvensbedömningar i rätt tid. 

19. Europaparlamentet förkastar 

förslaget från vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

vilket fått stöd av kommissionen, om en 

europeisk fredsbevarande facilitet som ska 

finansiera delar av kostnaderna för EU:s 

försvarsverksamhet såsom Afrikanska 

unionens fredsbevarande uppdrag, de 

gemensamma kostnaderna för egna 

militära insatser inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, och partners utbyggnad 

av militär kapacitet, inklusive utrustning 

och vapen, vilket inte omfattas av 

budgetstöd enligt artikel 41.2 i EU-

fördraget. Parlamentet påminner om att 

detta nya EU-instrument underlättar 

inkludering och utvidgning av 
Athenamekanismen för att finansiera 

uppdrag inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken, vilket 

innebär att varje medlemsstat automatiskt 

är ekonomiskt inblandad i varje militärt 

EU-uppdrag, oavsett sitt faktiska 

deltagande. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Ändringsförslag  37 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet välkomnar 

också förslaget från vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

vilket fått stöd av kommissionen, om en 

europeisk fredsbevarande facilitet som ska 

finansiera delar av kostnaderna för EU:s 

försvarsverksamhet såsom Afrikanska 

unionens fredsbevarande uppdrag, de 

gemensamma kostnaderna för egna 

militära insatser inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, och partners utbyggnad 

av militär kapacitet, som inte omfattas av 

budgetstöd enligt artikel 41.2 i EU-

fördraget. Parlamentet bekräftar på nytt 

behovet av att undvika överlappning med 

andra befintliga instrument. Parlamentet 

noterar i synnerhet att 

Athenamekanismen ambitiöst föreslås 

inkluderas och utvidgas för att gemensamt 

finansiera uppdrag och insatser inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, vilket länge efterfrågats 

av parlamentet. Parlamentet efterlyser 

bättre ekonomisk kontroll över alla 

framtida uppdrag och 

konsekvensbedömningar i rätt tid. 

19. Europaparlamentet förkastar 

förslaget från vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant 

för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 

vilket fått stöd av kommissionen, om en 

europeisk fredsbevarande facilitet som ska 

finansiera delar av kostnaderna för EU:s 

försvarsverksamhet såsom Afrikanska 

unionens fredsbevarande uppdrag, de 

gemensamma kostnaderna för egna 

militära insatser inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, och partners utbyggnad 

av militär kapacitet, inklusive utrustning 

och vapen, vilket inte omfattas av 

budgetstöd enligt artikel 41.2 i EU-

fördraget. Parlamentet bekräftar på nytt 

behovet av att undvika överlappning med 

andra befintliga instrument. Parlamentet 

påminner om att detta nya EU-instrument 

underlättar inkludering och utvidgning av 

Athenamekanismen för att finansiera 

uppdrag inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken, vilket 

innebär att varje medlemsstat automatiskt 

är ekonomiskt inblandad i varje militärt 

EU-uppdrag, oavsett i vilken omfattning 

medlemsstaten medverkar, vilket länge 

efterfrågats av parlamentet. Parlamentet 

efterlyser bättre ekonomisk kontroll över 
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alla framtida uppdrag och 

konsekvensbedömningar i rätt tid. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Ändringsförslag  38 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet anser att 

kapaciteten för unionens säkerhet och 

försvar skulle kunna förbättras genom 

bättre användning av de befintliga ramarna 

för försvarssamarbete och militärt 

samarbete, till exempel högkvarteren för de 

europeiska multinationella 

högberedskapsstyrkorna och EU:s 

stridsgrupper, förstärkning och icke-

duplicering av liknande initiativ inom 

Nato. Parlamentet menar att detta kommer 

att bidra till att de nationella arméerna 

fortsätter att omvandlas i riktning mot 

målet att bli mer driftskompatibla, mer 

hållbara och mer flexibla, och att de kan 

utplaceras och användas i flera 

sammanhang.  

27. Europaparlamentet anser att 

kapaciteten för unionens säkerhet och 

försvar skulle kunna förbättras genom 

bättre användning av de befintliga ramarna 

för försvarssamarbete och militärt 

samarbete, till exempel högkvarteren för de 

europeiska multinationella 

högberedskapsstyrkorna och EU:s 

stridsgrupper. Parlamentet menar att detta 

kommer att bidra till att de nationella 

arméerna fortsätter att omvandlas i riktning 

mot målet att bli mer driftskompatibla, mer 

hållbara och mer flexibla, och att de kan 

utplaceras och användas i flera 

sammanhang. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Ändringsförslag  39 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, 

Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet välkomnar 

inrättandet av ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram 

som syftar till att stödja 

konkurrenskraften och 

innovationskapaciteten inom unionens 

försvarsindustri med 500 miljoner euro 

årligen fram till 2020. Parlamentet 

efterlyser dess snabba genomförande. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1171386SV.docx  PE631.558v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0375/40 

Ändringsförslag  40 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 30 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet välkomnar 

förslaget till förordning om inrättande av 

en europeisk försvarsfond och den 

betydande finansiering som kommissionen 

föreslagit för nästa fleråriga budgetram. 

Parlamentet efterlyser att hänsyn tas till 

de första lärdomarna från genomförandet 

av det europeiska försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet, pilotprojekten 

och den förberedande åtgärden för 

försvarsrelaterad forskning. Parlamentet 

betonar att resultaten från det europeiska 

försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet bör beaktas på 

vederbörligt sätt och uttrycker sin 

förhoppning om att förslaget kan antas så 

snart som möjligt i syfte att förbättra 

Europas försvarsindustri och dess 

förmåga att samarbeta med sina partner.  

30. Europaparlamentet förkastar 

förslaget till förordning om inrättande av 

en europeisk försvarsfond och den 

betydande finansiering som kommissionen 

föreslagit för nästa fleråriga budgetram.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Ändringsförslag  41 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet betonar att EU:s 

strategiska säkerhets- och försvarsmål 

endast kan uppnås genom en mycket nära 

samordning av behoven och kraven i fråga 

om långsiktig kapacitetsuppbyggnad både 

av medlemsstaternas arméer och av deras 

försvarsindustrier. Parlamentet noterar att 

såväl den så kallade 

förmågeutvecklingsplanen som den 

samordnade årliga översynen av försvaret 

på ett betydelsefullt sätt kan bidra till att 

detta mål uppnås.  

31. Europaparlamentet betonar att EU:s 

strategiska säkerhets- och försvarsmål 

endast kan uppnås genom en mycket nära 

samordning av behoven och kraven i fråga 

om långsiktig kapacitetsuppbyggnad både 

av medlemsstaternas arméer och av deras 

försvarsindustrier.  

Or. en 

 

 


