
 

AM\1171387SV.docx  PE631.558v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

5.12.2018 A8-0375/42 

Ändringsförslag  42 

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 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet betonar att 

Europeiska försvarsbyrån bör bli 

genomförandeorgan för unionens åtgärder 

inom den europeiska politiken för kapacitet 

och försvarsmateriel, när så föreskrivs i 

Lissabonfördraget. Parlamentet betonar 

att Europeiska försvarsbyråns 

administrativa och operativa utgifter bör 

finansieras via unionens budget. 

Parlamentet välkomnar de mindre 

justeringar som gjorts i försvarsbyråns 

budget, men betonar att Europeiska 

försvarsbyråns ökade ansvar bland annat 

inom ramen för det permanenta 

strukturerade samarbetet, den 

samordnade årliga försvarsöversikten och 

Europeiska försvarsbyrån kräver adekvat 

finansiering. 

32. Europaparlamentet betonar att 

Europeiska försvarsbyrån bör bli 

genomförandeorgan för unionens åtgärder 

inom den europeiska politiken för kapacitet 

och försvarsmateriel, när så föreskrivs i 

Lissabonfördraget. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Ändringsförslag  43 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, 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 36 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet välkomnar 

genomförandet av ett inkluderande 

permanent strukturerat samarbete som ett 

avgörande steg mot ett närmare 

samarbete avseende säkerhet och försvar 

mellan medlemsstaterna. Parlamentet 

inser att det permanenta strukturerade 

samarbetet är ett rättsligt bindande 

långsiktigt projekt som omfattar en 

uppsättning mycket ambitiösa åtaganden 

och ett stort antal samarbetsprojekt. 

Parlamentet betonar att det måste råda 

full överensstämmelse mellan det 

permanenta strukturerade samarbetet, 

annan verksamhet inom ramen för den 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, särskilt de GSFP-målen 

som fastställs i EU-fördraget, och 

verksamhet med Nato. Parlamentet anser 

att det permanenta strukturerade 

samarbetet bör utgöra en drivkraft för 

kapacitetsuppbyggnad för båda 

organisationerna. 

36. Europaparlamentet förkastar 

genomförandet av det permanenta 

strukturerade samarbetet, eftersom det är 

ett steg i riktning mot en militarisering av 

EU och i praktiken innebär ett instiftande 

av den europeiska försvarsunionen. 

Parlamentet varnar i detta sammanhang 

för att den befintliga regeln om 

enhällighet i rådet när det gäller beslut 

om Gusp och GSFP kommer att upphävas 

genom ett permanent strukturerat 

samarbete. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Ändringsförslag  44 

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 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet uppmanar 

deltagande medlemsstater att presentera 

projekt med en strategisk europeisk 

dimension, som svar på kapacitetsbrister 

som identifierats av EU och som 

förstärkning av europeisk försvarsteknisk 

och försvarsindustriell bas. Parlamentet 

uppmanar de medlemsstater som deltar i 

det permanenta strukturerade samarbetet 

att visa större ambitioner och fullt ut ta 

hänsyn till omfattningen av det 

europeiska mervärdet när de lämnar in 

förslag till ytterligare projekt inom det 

permanenta strukturerade samarbetet. 

37. Europaparlamentet uppmanar 

deltagande medlemsstater att presentera 

projekt med en strategisk europeisk 

dimension, som svar på kapacitetsbrister 

som identifierats av EU och som 

förstärkning av europeisk försvarsteknisk 

och försvarsindustriell bas.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Ändringsförslag  45 

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 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet framhåller 

den nära kopplingen mellan det 

permanenta strukturerade samarbetet och 

den samordnade årliga försvarsöversikten 

samt Europeiska försvarsbyrån för att 

förbättra medlemsstaternas 

försvarskapacitet. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Ändringsförslag  46 

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 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet välkomnar 

rådets beslut att fastställa en gemensam 

uppsättning styrningsregler för projekt 

inom det permanenta strukturerade 

samarbetet, vilket klargör många av de 

kvarstående olösta frågorna om 

detaljerna för genomförandet av det 

permanenta strukturerade samarbetet. 

Parlamentet noterar dock att eventuella 

ytterligare budgetanslag kommer att 

behövas för att täcka de administrativa 

utgifterna inom Europeiska 

utrikestjänsten och Europeiska 

försvarsbyrån för att de ska kunna 

fullgöra sina sekretariatsuppgifter inom 

det permanenta strukturerade samarbetet. 

39. Europaparlamentet förkastar rådets 

beslut om fastställande av en gemensam 

uppsättning styrningsregler för projekt 

inom ramen för permanent strukturerat 

samarbete. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Ändringsförslag  47 

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 50 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

50. Europaparlamentet anser att EU 

och dess medlemsstater står inför ett aldrig 

tidigare skådat hot i form av såväl 

statsunderstödda it-angrepp som it-

brottslighet och terrorism. Parlamentet 

anser att it-angreppens karaktär gör dem 

till hot som kräver åtgärder på EU-nivå. 

Parlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att tillhandahålla 

ömsesidigt stöd i händelse av att ett it-

angrepp utförs mot en av dem. 

50. Europaparlamentet anser att EU 

och dess medlemsstater står inför ett aldrig 

tidigare skådat hot i form av såväl 

statsunderstödda it-angrepp som it-

brottslighet och terrorism. Parlamentet 

anser att it-angreppens karaktär gör dem 

till hot som kräver åtgärder på EU-nivå.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Ändringsförslag  48 

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 51 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

51. Europaparlamentet understryker att 

det strategiska partnerskapet mellan EU 

och Nato är grundläggande för att ta itu 

med de säkerhetsutmaningar som EU och 

dess grannskap står inför. Parlamentet 

understryker, med beaktande av att 22 av 

EU:s 28 medlemsstater också är 

Natomedlemmar, att samarbetet mellan 

EU och Nato bör fungera kompletterande 

och att bådas specifika drag och roller bör 

respekteras. Parlamentet betonar att de 

båda organisationerna har klart skilda 

funktioner och att de bör samarbeta med 

full respekt för varandras förfaranden och 

beslutsprocesser, baserat på principerna om 

ömsesidighet, utan att det påverkar 

särdragen i varje medlemsstats säkerhets- 

och försvarspolitik. Parlamentet är 

övertygat om att ett starkare EU och Nato 

skulle förstärka varandra genom att skapa 

fler synergier och ökad effektivitet när det 

gäller alla partners säkerhet och försvar. 

Parlamentet betonar att det strategiska 

partnerskapet mellan EU och Nato är lika 

grundläggande för EU:s framväxande 

gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitik som för Atlantpaktens 

framtid och förbindelserna mellan EU 

och Förenade kungariket efter brexit. 

51. Europaparlamentet understryker att 

det strategiska partnerskapet mellan EU 

och Nato inte är en förutsättning för att ta 

itu med de säkerhetsutmaningar som EU 

och dess grannskap står inför. Parlamentet 

konstaterar att 22 av 

EU:s 28 medlemsstater också är 

Natomedlemmar, medan sex inte är det. 

Parlamentet betonar att de båda 

organisationerna har klart skilda funktioner 

och att de bör samarbeta med full respekt 

för varandras förfaranden och 

beslutsprocesser, baserat på principerna om 

ömsesidighet, utan att det påverkar 

särdragen i varje medlemsstats säkerhets- 

och försvarspolitik. Parlamentet är 

övertygat om att ett starkare EU och Nato 

skulle förstärka varandra. 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Ändringsförslag  49 

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 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet välkomnar 

grundpelarna i den nya förklaring från 

EU och Nato som antogs vid Natos 

toppmöte i Bryssel den 12 juli 2018 och 

betonar att framgångsrikt genomförande 

av den gemensamma förklaringen är 

beroende av den politiska viljan hos 

samtliga medlemsstater genom hela 

processen. Parlamentet är medvetet om de 

konkreta resultat som uppnåtts i 

genomförandet av de 74 gemensamma 

åtgärderna, men anser att det krävs 

ytterligare insatser när det gäller det 

praktiska genomförandet av de många 

åtaganden som redan gjorts, särskilt när 

det gäller bekämpning av hybridhot, it-

säkerhet och gemensamma övningar. 

Parlamentet noterar särskilt att 

Europeiska försvarsbyrån involveras i 

genomförandet av trettio åtgärder. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Ändringsförslag  50 

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 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet betonar att 

insatser för militär rörlighet bör prioriteras 

och bidra till ett effektivt genomförande av 

GSFP-uppdrag och GSFP-insatser och till 

alliansens försvarsställning. Parlamentet 

uppmanar därför båda organisationerna 

att fortsätta arbeta tillsammans kring 

militär rörlighet så nära som möjligt, 

bland annat genom att ta fram 

gemensamma krav för att underlätta 

snabba förflyttningar av styrkor och 

utrustning i hela Europa, med tanke på de 

mångfasetterade utmaningar som i första 

hand kommer från syd och öst. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stödja dessa ansträngningar med de 

investeringar och i förekommande fall 

den lagstiftning som behövs. 

Europaparlamentet betonar behovet att 

lindra de administrativa förfarandena för 

gränsöverskridande förflyttning av 

snabbinsatsstyrkor inom EU. 

53. Europaparlamentet betonar att 

insatser för militär rörlighet inte bör 

prioriteras och varken bör bidra till ett 

effektivt genomförande av GSFP-uppdrag 

och GSFP-insatser eller till alliansens 

försvarsställning. Parlamentet betonar 

dessutom att fredsbevarande insatser bör 

prioriteras. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Ändringsförslag  51 

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 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet poängterar i 

detta sammanhang att EU och Nato 

kompletterar varandra, och att man måste 

se till att de multinationella initiativen för 

kapacitetsutveckling i både EU och Nato 

kompletterar och ömsesidigt förstärker 

varandra. 

utgår 

Or. en 

 

 


