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5.12.2018 A8-0392/23 

Ändringsförslag  23 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

utrikestjänsten, kommissionen, rådet och 

de enskilda medlemsstaterna att agera 

strategiskt genom att följa en integrerad 

strategi och använda alla till buds stående 

medel, bland annat handel, utveckling och 

diplomatiska, civila och militära verktyg 

inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), 

samt strategisk kommunikation och 

offentlig diplomati för att stärka EU:s 

geopolitiska inflytande och allmänna bild 

i världen och skydda dess intressen, bland 

annat genom att stärka EU:s ekonomiska 

suveränitet och strategiska oberoende. 

Parlamentet betonar den komplementaritet 

som miljöinriktade, kulturella, akademiska 

och andra ”alternativa” former av 

diplomati kan ha i denna process. 

8. Europaparlamentet uppmanar 

utrikestjänsten, kommissionen, rådet och 

de enskilda medlemsstaterna att agera 

strategiskt genom att följa en integrerad 

strategi och använda alla till buds stående 

medel, bland annat handel, utveckling och 

diplomatiska, civila och militära verktyg 

inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), 

samt strategisk kommunikation och 

offentlig diplomati för att stärka EU:s 

bidrag till internationell säkerhet, 

stabilitet och fred. Parlamentet betonar den 

komplementaritet som miljöinriktade, 

kulturella, akademiska och andra 

”alternativa” former av diplomati kan ha i 

denna process. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Ändringsförslag  24 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-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 EU, 

genom den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, eventuellt också har ett 

effektivt militärt instrument till sitt 

förfogande och har möjlighet att på ett 

betydande sätt bidra till internationell 

säkerhet och stabilitet. Parlamentet 

understryker att det är ytterst viktigt att 

utveckla politiska och övergripande 

strategier för pågående väpnade 

konflikter. Parlamentet anser att militära 

GSFP-uppdrag, i enlighet med fördraget 

och relevanta unionsbegrepp och 

unionsstrategier, bara kan användas som 

en del av en bredare politisk strategi för 

konflikter. Parlamentet understryker 

behovet av att kraftigt stärka de militära 

GSFP-uppdragen genom att överge ad 

hoc-strukturerna och göra samarbetet 

mellan medlemsstaternas väpnade styrkor 

permanent om detta behövs för att 

fullgöra de militära uppgifter som anges i 

fördraget. Parlamentet anser också att 

sammanslagning och gemensamt 

utnyttjande bör vara regel snarare än 

undantag i arbetet med att förbättra den 

militära kapaciteten. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Ändringsförslag  25 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet anser att 

unionens politiska svar på nya risker, 

konflikter och hot i första hand bör vara 

civila. Parlamentet beklagar djupt den 

avsevärda minskningen med ungefär två 

tredjedelar av de medel som anslagits till 

civilt konfliktförebyggande och 

fredsbyggande i den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 jämfört med 

den nuvarande budgetplanen. 

Parlamentet uppmanar utrikestjänsten 

och kommissionen att se över denna 

ståndpunkt och att fördubbla 

investeringarna i civilt 

konfliktförebyggande för den kommande 

fleråriga budgetramen. Parlamentet 

kräver också en kraftig förstärkning av de 

civila GSFP-uppdragen i operativt 

hänseende. Parlamentet påminner om att 

civila GSFP-uppdrag enligt fördraget har 

till uppgift att hantera kriser och 

stabilisera institutionerna i instabila 

länder som genomlevt krig och konflikter, 

inte att hantera migration. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Ändringsförslag  26 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet välkomnar ett 

ökat försvarssamarbete mellan EU:s 

medlemsstater och de åtgärder som 

vidtagits för att öka EU:s militära 

oberoende, nämligen inrättandet av en 

europeisk gemensam ledningscentral i 

Bryssel för EU:s militära 

utbildningsuppdrag och undanröjandet av 

hinder för utplaceringen av EU-

stridsgrupper. Parlamentet anser att 

inrättandet av ett permanent strukturerat 

samarbete (Pesco) om försvarsprojekt och 

den samordnade årliga försvarsöversikten 

kommer att hjälpa medlemsstaterna att 

fördjupa sitt försvarssamarbete och 

använda sina försvarsbudgetar på ett 

effektivare sätt. Parlamentet välkomnar 

förslaget från vice ordföranden/den höga 

representanten om den europeiska 

fredsfaciliteten och den nya ramen för 

civila GSFP-uppdrag samt åtagandet att 

gå vidare med militär rörlighet för att 

främja EU:s strategiska oberoende, bland 

annat genom det europeiska 

interventionsinitiativet. Parlamentet anser 

att utvecklingen av en stark 

försvarsindustri stärker EU:s tekniska 

oberoende, bland annat genom 

främjandet av en inre marknad för it-

säkerhetsprodukter, där EU:s kapacitet 

måste öka. 

25. Europaparlamentet välkomnar ett 

ökat försvarssamarbete mellan EU:s 

medlemsstater och de åtgärder som 

vidtagits för att stärka GSFP, nämligen 

inrättandet av en europeisk gemensam 

ledningscentral i Bryssel för EU:s militära 

utbildningsuppdrag och undanröjandet av 

hinder för utplaceringen av EU-

stridsgrupper. Parlamentet anser att 

inrättandet av ett permanent strukturerat 

samarbete (Pesco) om försvarsprojekt och 

den samordnade årliga försvarsöversikten 

kommer att hjälpa medlemsstaterna att 

fördjupa sitt försvarssamarbete och 

använda sina försvarsbudgetar på ett 

effektivare sätt. Parlamentet välkomnar 

förslaget från vice ordföranden/den höga 

representanten om den europeiska 

fredsfaciliteten och den nya ramen för en 

civil GSFP-pakt. Parlamentet anser att 

utvecklingen av ett effektivt samarbete 

inom den europeiska försvarsindustrin 

skulle kunna stärka och generera den 

kapacitet som behövs för militära GSFP-

insatser, bland annat it-säkerhetsprodukter. 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Ändringsförslag  27 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2018 

David McAllister 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

(2018/2097(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet anser att 

förmågan att sända civila experter och 

militära styrkor till konflikter runtom i 

världen i syfte att främja fred och stabilitet 

är en nödvändig förutsättning för att bli en 

trovärdig politisk makt som kan organisera 

förebyggandet av väpnade konflikter, 

genomdrivandet av fredsavtal och 

stabiliseringen av instabila situationer efter 

en konflikt. Parlamentet uppmanar 

utrikestjänsten och medlemsstaterna att 

utveckla tillräcklig civil och militär 

kapacitet, som täcker hela spektrumet av 

land-, luft-, rymd-, havs- och it-kapacitet, 

och att arbeta för ett rättsligt bindande 

instrument om helt autonoma vapensystem 

för att försvara fördragets mål. Parlamentet 

betonar vikten av det pågående samarbetet 

mellan EU och Nato, vilket framhålls i 

EU:s globala strategi och EU:s och Natos 

gemensamma förklaring. Parlamentet 

betonar att vidareutvecklingen av 

försvarsunionen bör komplettera målen för 

EU:s yttre förbindelser. 

26. Europaparlamentet anser att 

förmågan att sända civila experter och 

militära styrkor till konflikter runtom i 

världen i syfte att främja fred och stabilitet 

är en nödvändig förutsättning för att bli en 

trovärdig politisk makt som kan organisera 

förebyggandet av väpnade konflikter, 

genomdrivandet av fredsavtal och 

stabiliseringen av instabila situationer efter 

en konflikt. Parlamentet uppmanar 

utrikestjänsten och medlemsstaterna att 

utveckla tillräcklig civil och militär 

kapacitet, som täcker hela spektrumet av 

land-, luft-, rymd-, havs- och it-kapacitet, 

och att arbeta för ett rättsligt bindande 

instrument som förbjuder helt autonoma 

vapensystem för att försvara fördragets 

mål. Parlamentet betonar vikten av det 

pågående samarbetet mellan EU och Nato, 

vilket framhålls i EU:s globala strategi och 

EU:s och Natos gemensamma förklaring. 

Parlamentet betonar att vidareutvecklingen 

av försvarsunionen bör komplettera målen 

för EU:s yttre förbindelser. 

Or. en 

 

 


