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5.12.2018 A8-0392/20 

Ändringsförslag  20 

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 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att trots 

den betydelse mjuk makt och 

institutionsuppbyggnad kan ha, så är de i 

sig inte tillräckliga för att utöva inflytande i 

en värld där maktpolitik och hård makt blir 

allt viktigare. Parlamentet anser att 

genomslagskraften för EU:s utrikespolitik i 

slutändan i stor utsträckning kommer att 

vara beroende av en effektiv kombination 

av olika verktyg för hård respektive mjuk 

makt, inbegripet en öppen dialog, av dess 

förmåga att föregå med gott exempel och 

av de resurser och den kapacitet som bär 

upp den, bland annat tillräckliga 

ekonomiska resurser, effektiv 

multilateralism, en kombination av mjuk 

makt och trovärdig hård makt, 

sammanslagning av militär kapacitet och 

medlemsstaternas vilja att dels avstå från 

beslutsfattande i detta sammanhang, dels 

samarbeta med Nato och andra likasinnade 

länder. 

24. Europaparlamentet anser att trots 

den betydelse mjuk makt och 

institutionsuppbyggnad kan ha, så är de i 

sig inte tillräckliga för att utöva inflytande i 

en värld där maktpolitik och hård makt blir 

allt viktigare. Parlamentet anser att 

genomslagskraften för EU:s utrikespolitik i 

slutändan i stor utsträckning kommer att 

vara beroende av en effektiv kombination 

av olika verktyg för hård respektive mjuk 

makt, inbegripet en öppen dialog, av dess 

förmåga att föregå med gott exempel utan 

utrikestjänstens oerhörda byråkrati, 

effektiv multilateralism, en kombination av 

mjuk makt och trovärdig hård makt och 

medlemsstaternas vilja att både samordna 

beslutsfattandet i detta sammanhang och 

samarbeta med Nato och andra likasinnade 

länder. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Ändringsförslag  21 

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 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet betonar att 

utvecklingen av nya format, till exempel ett 

säkerhetsråd inom EU, som förespråkas av 

Tysklands förbundskansler Angela 

Merkel och Frankrikes president 

Emmanuel Macron, och nya sätt för 

närmare samordning inom EU och med 

internationella myndigheter skulle kunna 

underlätta en effektivare beslutsprocess 

inom den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp). Parlamentet 

anser att man utöver inrättandet av dessa 

strukturer även bör utveckla mekanismer 

för att se till att de omfattas av demokratisk 

kontroll. 

27. Europaparlamentet betonar att 

utvecklingen av nya format, till exempel ett 

säkerhetsråd inom EU, och nya sätt för 

närmare samordning inom EU och med 

internationella myndigheter skulle kunna 

underlätta en effektivare beslutsprocess 

inom den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp). Parlamentet 

anser att man utöver inrättandet av dessa 

strukturer även bör utveckla mekanismer 

för att se till att de omfattas av demokratisk 

kontroll, varvid medlemsstaternas beslut 

bör fattas med enhällighet och med de 

nationella parlamentens samtycke. 

Or. en 
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Harald Vilimsky, Mario Borghezio 
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Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet stöder en 

debatt inom EU om nya format, bland 

annat det förslag som kommissionens 

ordförande Jean-Claude Juncker lade 

fram i sitt tal om tillståndet i unionen den 

12 september 2018, som handlade om att 

övergå till omröstning med kvalificerad 

majoritet på vissa områden inom Gusp 

där fördragen för närvarande kräver 

enhällighet, särskilt i frågor som rör 

mänskliga rättigheter, sanktioner och 

civila uppdrag. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att undersöka hur de 

kan agera på ett effektivare sätt i frågor 

som rör Gusp och GSFP. Parlamentet 

anser att användningen av omröstning 

med kvalificerad majoritet skulle göra det 

möjligt för EU att agera mer beslutsamt, 

snabbare och effektivare. Europeiska 

rådet uppmanas att ta upp detta initiativ 

genom att tillämpa övergångsklausulen 

(artikel 31.3 i EU-fördraget). Parlamentet 

uppmanar dessutom Europeiska rådet att 

överväga att utvidga tillämpningsområdet 

för omröstning med kvalificerad majoritet 

till att även omfatta andra områden inom 

Gusp som en del av en bredare debatt om 

användningen av majoritetsbeslut för 

EU:s politik. Parlamentet inser behovet av 

att söka kreativa lösningar för det 

framtida samarbetet mellan Europeiska 

utgår 
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unionen och Förenade kungariket på 

området för Gusp och GSFP, med 

beaktande av principerna i 

Europaparlamentets resolution av den 14 

mars 2018 om de framtida förbindelserna 

mellan EU och Förenade kungariket. 

Or. en 

 

 


