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5.12.2018 A8-0392/1 

Ändringsförslag  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Globaliseringen har ökat det 

ömsesidiga beroendet, vilket innebär att 

beslut som fattas i Peking eller 

Washington har en direkt inverkan på 

våra liv. Det ömsesidiga beroendet har i sin 

tur lett till att den globala allmänna 

opinionen blir medveten om behovet av 

transnationella lösningar för 

transnationella problem och effektiva 

multilaterala organisationer för att 

förbättra den globala styrningen. 

G. Globaliseringen har ökat det 

ömsesidiga beroendet. Det ömsesidiga 

beroendet har i sin tur lett till att den 

globala allmänna opinionen blir medveten 

om behovet av transnationellt samarbete 

för transnationella problem. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Ändringsförslag  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl J 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. En del av västvärldens 

demokratier har blivit mer sårbara, 

protektionistiska och inåtvända, och de 

går till ytterligheterna vid en tidpunkt då 

multilateralt samarbete är det enda sättet 

att reagera på globala utmaningar på ett 

effektivt sätt. Stormakter som Kina och 

Ryssland försöker fylla detta tomrum och 

strävar efter att utmana den nuvarande 

globala styrningen, som bygger på 

folkrätten, i stället för att anamma den. 

Dessa stater har en annorlunda 

inställning till utvecklingssamarbete som 

inte är kopplad till ökad rättsstatlighet 

eller andra demokratiska reformer.  

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Ändringsförslag  3 

Harald Vilimsky 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl K 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. Den gemensamma övergripande 

handlingsplanen med Iran är en betydande 

multilateral bedrift på vägen mot ett stabilt 

och fredligt Mellanöstern. President 

Donald Trumps beslut att dra sig ur den 

gemensamma övergripande 

handlingsplanen och införa sekundära 

sanktioner mot europeiska företag som 

bedriver laglig handel med Iran är djupt 

beklagligt och undergräver den 

europeiska ekonomiska suveräniteten, 

vilket belyser EU:s problematiska 

beroende av dollarhandelssystemet. EU 

och medlemsstaterna har bekräftat sitt 

åtagande avseende den gemensamma 

övergripande handlingsplanen och vidtagit 

åtgärder för att skydda Europas berättigade 

ekonomiska intressen.  

K. Den gemensamma övergripande 

handlingsplanen med Iran är en betydande 

multilateral bedrift på vägen mot ett stabilt 

och fredligt Mellanöstern. EU och 

medlemsstaterna har bekräftat sitt åtagande 

avseende den gemensamma övergripande 

handlingsplanen och vidtagit åtgärder för 

att skydda Europas berättigade ekonomiska 

intressen. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Ändringsförslag  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl L 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. IS, al-Qaida och andra 

internationella terroristorganisationer utgör 

fortfarande ett stort hot mot Europa och 

världens nationer.  

L. IS, al-Qaida och andra 

internationella terroristorganisationer utgör 

fortfarande ett stort hot mot Europa och 

världens nationer. Politisk islam och 

närstående organisationer är ett av de 

största hoten mot Europa och dess 

demokratiska värden. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Ändringsförslag  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl M 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

M. Europas säkerhet grundar sig på 

strävan efter ett gemensamt strategiskt 

oberoende, en strävan som understryks i 

unionens globala strategi. En ambitiös, 

trovärdig och effektiv gemensam 

utrikespolitik måste underbyggas av 

tillräckliga finansiella resurser och medel 

och bygga på ett enhetligt, snabbt och 

konsekvent förhållningssätt hos EU:s 

medlemsstater.  

M. Europas säkerhet grundar sig på 

strävan efter ett gemensamt strategiskt 

oberoende, en strävan som understryks i 

unionens globala strategi. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Ändringsförslag  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet betonar att 

tiden nu är inne för Europeiska unionen 

att ta sitt öde i egna händer. Parlamentet 
anser att EU bör inta rollen som fullfjädrad 

och suverän politisk och ekonomisk makt i 

internationella förbindelser som hjälper till 

att lösa konflikter i hela världen och 

formar den globala styrningen. 

Parlamentet betonar därför att det behövs 

en äkta, gemensam europeisk utrikes- och 

säkerhetspolitik, som bygger på strategiskt 

oberoende och dess integrering, även i 

fråga om kapacitet, i industrin och 

operationerna, för att främja våra 

gemensamma intressen samt våra 

principer och värden.  

1. Europaparlamentet anser att EU bör 

inta rollen som fullfjädrad och suverän 

politisk och ekonomisk makt i 

internationella förbindelser. Parlamentet 

betonar därför att det behövs en äkta, 

gemensam europeisk utrikes- och 

säkerhetspolitik för att främja 

medlemsstaternas gemensamma intressen. 

Parlamentet understryker att Europas 

ledande roll i internationella 

sammanhang kan befästas endast genom 

att medlemsstaterna fastställer 

gemensamma mål och respekterar alla 

olika sociala och ekonomiska behov. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Ändringsförslag  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

2. Europaparlamentet är övertygat om 

att ingen enskild EU-medlemsstat kan 

reagera effektivt på dagens globala 

utmaningar på egen hand. Parlamentet 

anser att medlemsstaterna genom 

gemensamma ansträngningar inom EU kan 

utöva ett inflytande i världen som de 

annars inte skulle ha. Parlamentet är 

övertygat om att 28 medlemsstater som 

arbetar tillsammans mot enhetliga och 

gemensamma ståndpunkter och som 

företräder 500 miljoner medborgare, har 

större inflytande i internationella 

förhandlingar, främjandet av mänskliga 

rättigheter och ansvarsskyldighet och 

fastställandet av internationella 

bestämmelser och politiska, demokratiska, 

miljömässiga, sociala och ekonomiska 

normer. Parlamentet anser dessutom att 

globaliseringen under beskydd av EU:s 

sociala modell kan innebära en möjlighet 

för EU-medborgarna och inte ett hot, och 

att de europeiska och nationella ledarna 

måste upplysa om denna möjlighet i 

tydliga och positiva ordalag. 

2. Europaparlamentet är övertygat om 

att ingen enskild EU-medlemsstat kan 

reagera effektivt på dagens globala 

utmaningar på egen hand. Parlamentet 

anser att medlemsstaterna genom 

gemensamma ansträngningar inom EU kan 

utöva ett inflytande i världen som de 

annars inte skulle ha. Parlamentet är 

övertygat om att 28 medlemsstater som 

arbetar tillsammans mot enhetliga och 

gemensamma ståndpunkter och som 

företräder 500 miljoner medborgare, har 

större inflytande i internationella 

förhandlingar, främjandet av mänskliga 

rättigheter och ansvarsskyldighet och 

fastställandet av internationella 

bestämmelser och politiska, demokratiska, 

miljömässiga, sociala och ekonomiska 

normer.  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Ändringsförslag  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet beklagar att 

medlemsstaterna alltför ofta prioriterar 

sina nationella intressen, oberoende av 

vilka konsekvenser detta eventuellt kan ha 

på europeisk nivå. Detta undergräver 

EU:s enighet, konsekvens och effektivitet 

och därmed även dess trovärdighet som 

global aktör. Parlamentet vill se en bättre 

ansvarsfördelning, ökad solidaritet och 

bättre samordning mellan EU och 

medlemsstaterna. Parlamentet påminner 

om behovet av att unionens yttre politik 

ska vara sammanhängande och förenlig 

med andra politikområden med en extern 

dimension. Dessutom måste den samordnas 

med internationella partner. Parlamentet 

anser att det är oerhört viktigt att 

medlemsstaterna har ett gott samarbete 

med varandra för att värna om vår 

demokrati, våra gemensamma värden, vår 

frihet och våra sociala och miljömässiga 

normer. Parlamentet understryker att 

samarbetet mellan medlemsstaterna, 

partnerländerna och de internationella 

organisationerna behöver utökas.  

3. Europaparlamentet understryker att 

medlemsstaterna är i stånd att fastställa 

sin egen utrikespolitik och att detta inte 

bör ses som ett hot utan som en möjlighet 

att lösa diplomatiska kriser och förbättra 

de diplomatiska och ekonomiska 

förbindelserna mellan EU och 

tredjeländer. Parlamentet vill se en bättre 

ansvarsfördelning, ökad solidaritet och 

bättre samordning mellan EU och 

medlemsstaterna. Parlamentet påminner 

om behovet av att unionens yttre politik 

ska vara sammanhängande och förenlig 

med andra politikområden med en extern 

dimension. Dessutom måste den samordnas 

med internationella partner. Parlamentet 

anser att det är oerhört viktigt att 

medlemsstaterna har ett gott samarbete 

med varandra för att värna om vår 

demokrati, vår frihet och våra sociala och 

miljömässiga normer. Parlamentet 

understryker att samarbetet mellan 

medlemsstaterna, partnerländerna och de 

internationella organisationerna behöver 

utökas. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Ändringsförslag  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 – strecksats 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 –ett engagemang för multilateralism och 

en regelbaserad internationell ordning, 
med stöd av FN-systemet och regionala 

organisationer som t.ex. OSSE, 

– ett gott samarbete med FN-

systemet och regionala organisationer som 

t.ex. OSSE, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Ändringsförslag  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet kräver att 

lämpliga finansiella resurser görs 

tillgängliga för EU:s yttre åtgärder inom 

nästa fleråriga budgetram (för perioden 

2021–2027) och att EU koncentrerar sina 

resurser på strategiska prioriteringar. 

Parlamentet påminner om den viktiga 

betydelsen av EU:s instrument för 

finansiering av yttre åtgärder för att 

främja EU:s utrikespolitiska intressen, 

och understryker vikten av att stärka 

samstämmigheten, effektiviteten, 

lyhördheten och flexibiliteten för dessa 

externa finansieringsinstrument. 

Parlamentet måste involveras på lämpligt 

sätt i granskningen och den strategiska 

styrningen av dessa instrument. 

Parlamentet anser att de växande 

utmaningarna i och utanför EU:s 

grannskap kräver betydligt högre anslag 

för externa åtgärder och en betydande 

förstärkning av civila uppdrag inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitiken.  

utgår 

Or. en 

 

 


