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Ändringsförslag 28
Lars Patrick Berg
för ID-gruppen

Betänkande A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(2019/2135(INI))

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. 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 
betonar att EU:s strategiska oberoende inte 
innebär en utmaning mot Nato och inte 
heller undergräver den nuvarande 
säkerhetsstrukturen i Europa. Ett starkare 
Europa stärker Nato och gör det möjligt 
för EU att ta sig an fler globala 
utmaningar tillsammans med Nato.

16. 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 
betonar att EU:s strategiska oberoende 
potentiellt innebär en utmaning mot Nato 
och att ett starkt Europa stärker Nato.

Or. en
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Lars Patrick Berg
för ID-gruppen

Betänkande A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(2019/2135(INI))

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg med att stärka GSFP som gjorts 
under de senaste fem åren och uppmanar 
rådet och kommissionen att 
vidareutveckla unionens förmåga att 
agera som en global partner som 
företräder EU-medborgarnas intressen 
och agerar som en positiv kraft i 
internationella förbindelser.

utgår

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Ändringsförslag 30
Lars Patrick Berg
för ID-gruppen

Betänkande A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(2019/2135(INI))

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet anser att EU:s 
strategiska oberoende bygger på unionens 
förmåga att stärka sin frihet att bedöma sin 
självständiga operativa kapacitet bestående 
av trovärdiga militära styrkor, sin 
industriella kapacitet att tillverka 
nödvändig utrustning för sina styrkor 
samt sin politiska förmåga att fatta beslut 
när omständigheterna så kräver, och 
återspeglar målet att ta större ansvar för 
den europeiska säkerheten, i syfte att 
försvara sina gemensamma intressen och 
värden, tillsammans med partner där så 
är möjligt och på egen hand när det är 
nödvändigt. Parlamentet betonar att 
energitrygghet är en viktig faktor för att 
uppnå strategiskt oberoende. Parlamentet 
är fast övertygat om att EU:s strategiska 
oberoende bör inbegripa kapacitet att 
sätta in militära styrkor i EU:s periferi.

21. Europaparlamentet anser att EU:s 
strategiska oberoende bygger på 
medlemsstaternas förmåga att stärka sin 
frihet att bedöma sin självständiga 
operativa kapacitet.

Or. en
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Betänkande A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(2019/2135(INI))

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. För att öka EU:s strategiska 
oberoende måste medlemsstaterna öka sina 
försvarsutgifter och sikta på målet 2 
procent av BNP. Europaparlamentet anser 
att ökade investeringar i säkerhet och 
försvar är en brådskande fråga för 
medlemsstaterna och EU och att 
försvarssolidaritet och försvarssamarbete 
bör bli normen.

24. För att öka det strategiska 
oberoendet måste medlemsstaterna öka 
sina försvarsutgifter och sikta på målet 2 
procent av BNP. Europaparlamentet anser 
att ökade investeringar i säkerhet och 
försvar är en brådskande fråga för 
medlemsstaterna och att försvarssolidaritet 
och försvarssamarbete bör bli normen.

Or. en
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Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(2019/2135(INI))

Förslag till resolution
Punkt 48

Förslag till resolution Ändringsförslag

48. Europaparlamentet betonar att det 
återkommande problemet för de väpnade 
styrkorna i länder där EU ingriper är brist 
på utrustning, vilket utgör en bromskloss 
för utbildningsuppdragens framgång. 
Parlamentet noterar att det är svårt att 
tillhandahålla lämplig utrustning i tid, i 
synnerhet på grund av tungrodda 
förfaranden för offentlig upphandling. Det 
kommer inte att vara möjligt att uppnå 
positiva resultat när det gäller utbildning 
och rådgivning för stridskrafter från 
tredjeländer på lång sikt utan kapaciteten 
att backa upp sådana insatser med 
användbara och samordnade program för 
anskaffning av utrustning. Parlamentet 
välkomnar initiativet för 
kapacitetsuppbyggnad till stöd för 
säkerhet och utveckling, som ledde till en 
översyn av instrumentet som bidrar till 
stabilitet och fred 2017 för att 
tillhandahålla tredjeländers väpnade 
styrkor finansiering för utbildning och 
leverans av icke-dödande utrustning. 
Hittills har tre projekt genomförts i Mali, 
Centralafrikanska republiken och 
Burkina Faso. Det finns en stark 
efterfrågan på stöd från 
lokalbefolkningarna på området för 
utbildning och leverans av utrustning.

48. Europaparlamentet betonar att det 
återkommande problemet för de väpnade 
styrkorna i länder där EU ingriper är brist 
på utrustning, vilket utgör en bromskloss 
för utbildningsuppdragens framgång. 
Parlamentet noterar att det är svårt att 
tillhandahålla lämplig utrustning i tid, i 
synnerhet på grund av tungrodda 
förfaranden för offentlig upphandling, och 
ifrågasätter därför nyttan av dessa 
uppdrag.

Or. en
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(2019/2135(INI))

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet konstaterar att 
försvars- och rymdindustrin står inför en 
global konkurrens utan motstycke och stora 
teknologiska utmaningar i och med 
framväxten av avancerad teknik 
(robotteknik, artificiell intelligens, 
cyberteknik osv.).

65. Europaparlamentet konstaterar att 
försvars- och rymdindustrin står inför en 
global konkurrens utan motstycke och stora 
teknologiska utmaningar i och med 
framväxten av avancerad teknik 
(robotteknik, artificiell intelligens, 
cyberteknik osv.). Parlamentet beklagar 
att konkurrerande företag utanför EU 
direkt och indirekt finansieras genom 
EU:s forsknings- och 
utvecklingsprogram. Parlamentet 
efterlyser restriktiva kriterier så att endast 
företag i EU får tillgång till dessa medel.

Or. en
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Betänkande A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
(2019/2135(INI))

Förslag till resolution
Punkt 68

Förslag till resolution Ändringsförslag

68. Europaparlamentet noterar med 
tillfredsställelse kommissionens förslag av 
den 2 maj 2018 om att skapa en budgetpost 
på 13 miljarder euro för försvarssamarbete 
i nästa fleråriga budgetram till stöd för 
samarbetsinriktad försvarsforskning och 
kapacitetsutveckling. Parlamentet 
konstaterar att detta förslag, som 
återspeglar ett helt nytt åtagande från 
kommissionens sida, fortfarande kräver 
medlemsstaternas enhälliga 
överenskommelse i nästa fleråriga 
budgetram och därefter 
Europaparlamentets godkännande.

68. Europaparlamentet noterar 
kommissionens förslag av den 2 maj 2018 
om att skapa en budgetpost på 13 miljarder 
euro för försvarssamarbete i nästa fleråriga 
budgetram, trots att dessa medel bör 
anslås till andra områden, såsom kampen 
mot massmigration och okontrollerad 
migration.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 102

Förslag till resolution Ändringsförslag

102. Europaparlamentet påminner om 
den grundläggande roll som Nato spelar i 
det kollektiva försvaret, så som 
uttryckligen erkänns i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Parlamentet är övertygat om att det 
strategiska partnerskapet mellan EU och 
Nato är avgörande för att hantera de 
säkerhetsutmaningar som Europa och 
dess grannskap står inför. Parlamentet 
anser att samarbetet mellan EU och Nato 
bör vara ömsesidigt förstärkande, ta 
fullständig hänsyn till var och en av de 
båda institutionernas särdrag och roller 
samt fortsätta med full respekt för 
principerna om delaktighet och 
ömsesidighet och båda organisationernas 
oberoende i fråga om beslutsfattande, 
särskilt när gemensamma intressen eller 
EU-intressen står på spel. Parlamentet 
välkomnar samarbetet mellan EU och 
Nato genom övningen DefenderEurope 
20 och anser att denna övning utgör ett 
verkligt tillfälle att testa Europas förmåga 
att reagera på en aggression, men även att 
undersöka utvecklingen och 
förbättringarna inom gränspassager och 
militär rörlighet.

102. Europaparlamentet påminner om 
den grundläggande roll som Nato spelar i 
det kollektiva försvaret.

Or. en
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Arnaud Danjean
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Förslag till resolution
Punkt 114

Förslag till resolution Ändringsförslag

114. Europaparlamentet betonar att det, 
med respekt för den militära neutraliteten i 
flera av medlemsstaterna, är mycket viktigt 
att säkerställa stödet från 
unionsmedborgarna för att underbygga 
den politiska ambitionen i EU:s 
försvarspolitik. Parlamentet understryker 
att tre fjärdedelar av unionsmedborgarna 
enligt de senaste opinionsundersökningarna 
förespråkar mer säkerhets- och 
försvarssamarbete medlemsstaterna 
emellan och därmed en gemensam 
försvars- och säkerhetspolitik för 
medlemsstaterna, en andel som har legat på 
över 70 procent sedan 2004.

114. Europaparlamentet betonar att det, 
med respekt för den militära neutraliteten i 
flera av medlemsstaterna, är mycket viktigt 
att säkerställa stödet från medborgarna i 
EU:s medlemsstater för att underbygga 
den politiska ambitionen i EU:s 
försvarspolitik. Parlamentet understryker 
att tre fjärdedelar av unionsmedborgarna 
enligt de senaste opinionsundersökningarna 
förespråkar mer säkerhets- och 
försvarssamarbete medlemsstaterna 
emellan och därmed en gemensam 
försvars- och säkerhetspolitik för 
medlemsstaterna, en andel som har legat på 
över 70 procent sedan 2004.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 118

Förslag till resolution Ändringsförslag

118. Europaparlamentet betonar att den 
kommande konferensen om Europas 
framtid bör inbegripa reflektion över den 
framtida europeiska försvarsunionen och i 
synnerhet behovet att inrätta en europeisk 
insatsstyrka med tillräckligt effektiv 
försvarskapacitet för att kunna verka i 
fredsbevarande och konfliktförebyggande 
åtgärder och stärka den internationella 
säkerheten, i enlighet med FN-stadgan 
och de uppgifter som anges i artikel 43.1 i 
EU-fördraget.

118. Europaparlamentet betonar att den 
kommande konferensen om Europas 
framtid bör inbegripa reflektion över den 
framtida europeiska försvarsunionen och i 
synnerhet behovet att inrätta en europeisk 
insatsstyrka.

Or. en


