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16.11.2016 A8-0317/11 

Ändringsförslag  11 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet noterar med oro att 

terrordåd som utförs av radikala 

islamistiska organisationer och enskilda 

och som riktas mot Europa i en skala 

utan motstycke hotar den europeiska 

livsstilen. Parlamentet understryker att 

individens säkerhet därför har blivit den 

främsta prioriteten och att den traditionella 

åtskillnaden mellan säkerhetens yttre och 

inre dimensioner därmed har urholkats. 

4. Europaparlamentet noterar med oro de 

terrordåd som utförs av radikala 

islamistiska organisationer och enskilda. 

Parlamentet understryker att individens 

säkerhet därför har blivit den främsta 

prioriteten och att den traditionella 

åtskillnaden mellan säkerhetens yttre och 

inre dimensioner därmed har urholkats till 

viss del. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/12 

Ändringsförslag  12 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet är fast övertygat om 

att det till följd av detta behövs en grundlig 

och omfattande GSFP-översyn för att göra 

det möjligt för EU och dess medlemsstater 

att på ett avgörande sätt bidra till 

säkerheten i unionen och hanteringen av 

internationella kriser och till att EU:s 

strategiska oberoende upprätthålls. 

Parlamentet påminner om att inget land 

kan möta de nuvarande 

säkerhetsutmaningarna på egen hand. 

10. Europaparlamentet är fast övertygat om 

att det till följd av detta behövs en 

ändamålsenligare GSFP för att göra det 

möjligt för EU och dess medlemsstater att 

på ett avgörande sätt bidra till säkerheten i 

unionen och hanteringen av internationella 

kriser. Parlamentet påminner om att inget 

land kan möta de nuvarande 

säkerhetsutmaningarna på egen hand. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Ändringsförslag  13 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet uppmanar vice 

ordföranden/den höga representanten och 

medlemsstaterna att utnyttja 

Lissabonfördragets potential när det 

gäller den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP). Parlamentet 

beklagar djupt att medlemsstaterna 

hittills, trots de många utmaningarna för 

säkerheten, freden och stabiliteten, har 

genomfört bara en del av 

Lissabonfördragets GSFP-bestämmelser. 

Vidare beklagar parlamentet djupt det 

bristfälliga genomförandet och den 

mycket begränsade operativa verkan av de 

beslut som fattats. Vice ordföranden/den 

höga representanten och medlemsstaterna 

uppmanas eftertryckligen att göra GSFP 

ändamålsenligare, insynsvänligare, 

funktionsdugligare och i högre grad 

förebyggande genom att inleda 

genomförandet av de många beslut som 

antagits på området sedan 2010. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Ändringsförslag  14 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10b. Europaparlamentet understryker att 

målet med GSFP är att genomföra målen 

enligt Lissabonfördraget så som de 

fastställs i artikel 21 i EU-fördraget. 

Parlamentet motsätter sig tanken om 

användning av Gusp- och GSFP-åtgärder 

inom EU:s territorium och vid 

sjögränserna och påminner om att 

unionen enligt artikel 42.1 i EU-fördraget 

kan använda GSFP-uppdrag och GSFP-

insatser utanför unionen för att bevara 

freden, förebygga konflikter och stärka 

den internationella säkerheten i enlighet 

med principerna i Förenta nationernas 

stadga. Parlamentet påminner också om 

att artikel 43.1 i EU-fördraget inbegriper 

en omfattande förteckning över möjliga 

militära EU-insatser utanför unionen, 

och uppmanar eftertryckligen vice 

ordföranden/den höga representanten och 

medlemsstaterna att respektera 

Lissabonfördragets bestämmelser i fråga 

om GSFP-insatsernas räckvidd. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Ändringsförslag  15 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet betonar att 

inrättandet av ett permanent strukturerat 

samarbete (artikel 42.6 i EU-fördraget) 

kommer att göra det möjligt att utveckla ett 

självförsvar eller en permanent struktur för 

självförsvar som kan förstärka 

krishanteringsinsatserna. 

12. Europaparlamentet betonar att 

inrättandet av ett permanent strukturerat 

samarbete (artikel 42.6 i EU-fördraget) 

kommer att göra det möjligt att utveckla en 

permanent struktur som kan förstärka 

krishanteringsinsatserna. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Ändringsförslag  16 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet understryker att 

Europa inte längre har full kontroll över 

sin säkerhetsmiljö och inte längre kan 

välja tidpunkt och plats för sina insatser. 
EU bör genom uppdrag och insatser inom 

ramen för GSFP samt andra relevanta 

instrument kunna ingripa inom hela 

krishanteringsspektrumet, inbegripet 

insatser för förebyggande och lösning av 

kriser, så att man omfattar alla skeden i 

konfliktcykeln och är fullt ut delaktig i 

arbetet med att få till stånd ett säkert 

Europa och garantera gemensam 

säkerhet och ett gemensamt försvar i hela 

området med frihet, säkerhet och rättvisa. 

Europeiska rådet uppmuntras att börja 

utveckla den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken i riktning mot ett 

gemensamt försvar i enlighet med 

artikel 42.2 i EU-fördraget. Ett av de 

centrala målen med GSFP bör vara att 

stärka EU:s motståndskraft. 

13. Europaparlamentet understryker att EU 

genom uppdrag och insatser inom ramen 

för GSFP samt andra relevanta instrument 

bör kunna ingripa inom hela 

krishanteringsspektrumet, inbegripet 

insatser för förebyggande och lösning av 

kriser, så att man omfattar alla skeden i 

konfliktcykeln.  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Ändringsförslag  17 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet välkomnar den 

kommande färdplan för GSFP som 

kommer att presenteras av vice 

ordföranden/den höga representanten, 

inbegripet en konkret tidsplan och konkreta 

åtgärder. Denna färdplan bör komplettera 

den europeiska handlingsplanen på 

försvarsområdet. Parlamentet understryker 

behovet att förstärka den militära 

komponenten inom GSFP, och uttrycker 

sitt starka stöd för att medlemsstaterna 

samordnar sina investeringar i säkerhet och 

försvar samt för ett ökat ekonomiskt stöd 

till försvarsforskning på EU-nivå. 

14. Europaparlamentet välkomnar den 

kommande färdplan för GSFP som 

kommer att presenteras av vice 

ordföranden/den höga representanten, 

inbegripet en konkret tidsplan och konkreta 

åtgärder. Denna färdplan bör komplettera 

den europeiska handlingsplanen på 

försvarsområdet. Parlamentet understryker 

behovet att förstärka den militära 

komponenten inom GSFP, och uttrycker 

sitt starka stöd för att medlemsstaterna 

samordnar sina investeringar i säkerhet och 

försvar. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Ändringsförslag  18 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet understryker också 

att GSFP bör grundas på en stark 

gemensam försvarsprincip, effektiv 

finansiering och ett genomförande under 

samordning med internationella 

institutioner inom säkerhet och försvar, i 

fullständig komplementaritet med Nato. 

EU bör uppmuntra medlemsstaterna att 

uppfylla Natos kapacitetsmässiga 

målsättningar, vilket innebär att 

försvarsutgifterna ska uppgå till minst 

2 procent av BNP, vilket även bekräftades 

på nytt vid toppmötena i Wales och 

Warszawa. 

15. Europaparlamentet understryker också 

att GSFP bör grundas på effektiv 

finansiering och ett genomförande under 

samordning med internationella 

institutioner inom säkerhet och försvar, i 

fullständig komplementaritet med Nato.  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Ändringsförslag  19 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet betonar betydelsen 

av att skapa ett permanent EU-högkvarter 

för civila och militära uppdrag och 

insatser inom GSFP, från vilket en 

integrerad operativ personal skulle stödja 

hela planeringscykeln, från den inledande 

politiska idén till detaljerade planer. 

Parlamentet understryker att detta inte 

skulle vara en kopia av Natostrukturerna, 

utan skulle utgöra det institutionella 

arrangemang som krävs för att stärka 

planeringen och ledningskapaciteten för 

uppdrag och insatser inom GSFP. 

23. Europaparlamentet välkomnar tanken 

om en omvandling av de nuvarande 

ad hoc-strukturerna till en permanent 

militär planerings- och ledningskapacitet 

av måttlig storlek motsvarande den civila 

planerings- och ledningskapacitet som 

redan finns på EU-nivå. Vice 

ordföranden/den höga representanten och 

medlemsstaterna uppmanas 

eftertryckligen att inte slå ihop de civila 

och militära planerings- och 

ledningsstrukturerna eftersom militära 

och civila GSFP-uppdrag och GSFP-

insatser har helt olika strukturer, 

personalsammansättning och mål. 

Parlamentet påminner om att en 

överväldigande del av de civila GSFP-

uppdragen handlar om 

rättsstatlighetsutbildning, bistånd och 

rådgivande uppdrag som finansieras 

genom EU:s budget och som har mycket 

lite gemensamt med den mellanstatliga 

strukturen i militära GSFP-insatser mot 

pirater eller smugglare eller för militär 

utbildning i tredjeländer. Vice 

ordföranden/den höga representanten och 

kommissionen uppmanas eftertryckligen 

att hålla fast vid särdragen för det civila 

området inom GSFP och förhindra att 

civila och militära strukturer slås ihop 

inom ramen för en integrerad strategisk 
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Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Ändringsförslag  20 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet noterar i detta 

avseende den politiska ambitionsnivå som 

fastställs i den globala strategin när det 

gäller en integrerad strategi för konflikter 

och kriser och unionens deltagande i alla 

faser av konfliktcykeln genom 

förebyggande, lösning och stabilisering, 

samt åtagandet att förhindra en för tidig 

nedtrappning av insatserna. EU bör på ett 

konsekvent sätt stödja de medlemsstater 

som ingår i koalitionen mot den 

självutnämnda Islamiska staten genom att 

inleda en GSFP-insats i Irak, med fokus 

på utbildning. 

26. Europaparlamentet noterar i detta 

avseende den politiska ambitionsnivå som 

fastställs i den globala strategin när det 

gäller en integrerad strategi för konflikter 

och kriser och unionens deltagande i alla 

faser av konfliktcykeln genom 

förebyggande, lösning och stabilisering, 

samt åtagandet att förhindra en för tidig 

nedtrappning av insatserna.  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Ändringsförslag  21 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  26a. Europaparlamentet påminner om att 

det i EU:s globala strategi efterlyses 

investeringar i konfliktförebyggande men 

att det samtidigt de facto föreslagits stora 

nedskärningar från kommissionens och 

rådets sida i budgeten för 2017 när det 

gäller EU:s enda instrument för 

konfliktförebyggande (instrumentet som 

bidrar till stabilitet och fred). Parlamentet 

betonar behovet att intensifiera arbetet på 

områdena konfliktförebyggande, medling 

och försoning med tanke på de många 

säkerhetsutmaningarna i Europas 

grannskap och andra områden. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Ändringsförslag  22 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 28 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet understryker att 

alla rådsbeslut om framtida uppdrag och 

insatser bör prioritera insatser i konflikter 

som direkt påverkar EU:s säkerhet eller 

säkerheten för de partner och i de 

regioner där EU innehar rollen som 

säkerhetsgarant. Beslut om ingripanden 

bör grundas på en gemensam analys och 

förståelse av den strategiska miljön och på 

medlemsstaternas gemensamma 

strategiska intressen, och hänsyn bör tas 

till andra allierades och organisationers 

åtgärder, till exempel inom ramen för FN 

och Nato. GSFP-uppdragen för 

kapacitetsuppbyggnad måste samordnas 

med arbetet med att reformera 

säkerhetssektorn och rättsstatlighetsarbetet 

inom kommissionen. 

28. Europaparlamentet anser att beslut om 

ingripanden bör grundas på en gemensam 

analys och förståelse av den strategiska 

miljön och att hänsyn bör tas till andra 

allierades och organisationers åtgärder, till 

exempel inom ramen för FN och Nato. 

GSFP-uppdragen för 

kapacitetsuppbyggnad måste samordnas 

med arbetet med att reformera 

säkerhetssektorn och rättsstatlighetsarbetet 

inom kommissionen. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Ändringsförslag  23 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 29 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag om att ändra 

förordning (EU) nr 230/2014 (om 

inrättande av ett instrument som bidrar till 

stabilitet och fred) för att utvidga 

unionens bistånd till att utrusta militära 

aktörer i partnerländer. Detta är ett 

absolut nödvändigt bidrag till 

partnerländernas motståndskraft, 

eftersom det minskar riskerna för att de 

återigen drabbas av konflikter och blir 

tillflyktsorter för fientliga aktiviteter 

gentemot EU. Detta bör göras vid 

exceptionella omständigheter, i enlighet 

med artikel 3a i det ovannämnda förslaget 

om att ändra förordning (EU) nr 

230/2014, för att bidra till hållbar 

utveckling, goda styrelseformer och 

rättsstatlighet. I detta sammanhang 

uppmuntras utrikestjänsten och 

kommissionen att påskynda 

genomförandet av initiativet för 

kapacitetsuppbyggnad till stöd för 

säkerhet och utveckling för att förbättra 

GSFP-uppdragens genomslagskraft och 

långsiktighet. 

29. Europaparlamentet förkastar 

kommissionens lagstiftningsförslag av den 

5 juli 2016 om kapacitetsuppbyggnad för 

militära aktörer via instrumentet som 

bidrar till stabilitet och fred, och ställer sig 

bakom de synpunkter som de juridiska 

avdelningarna vid kommissionen, rådet 

och parlamentet gett uttryck för i denna 

fråga. Parlamentet anser med bestämdhet 

att ett instrument som Athenamekanismen 

bör användas eftersom ett sådant 

instrument inte skulle undergräva eller 

utgöra en utmaning för EU:s rättssystem 

eller budgetlagstiftning eller för 

tillämpliga beslut av Europeiska unionens 

domstol. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Ändringsförslag  24 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 30 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

30. Europaparlamentet understryker 

behovet att också kartlägga andra 

finansieringsinstrument för att förbättra 

partnerländernas kapacitetsuppbyggnad på 

säkerhets- och försvarsområdet. 

Utrikestjänsten och kommissionen 

uppmanas att säkerställa att det råder full 

konsekvens och samordning, så att bästa 

möjliga resultat kan uppnås och 

dubbelarbete på plats kan undvikas. 

30. Europaparlamentet understryker 

behovet att också kartlägga andra 

instrument för att förbättra 

partnerländernas kapacitetsuppbyggnad på 

säkerhets- och försvarsområdet. 

Utrikestjänsten uppmanas att säkerställa att 

det råder full konsekvens och samordning, 

så att bästa möjliga resultat kan uppnås och 

dubbelarbete på plats kan undvikas. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Ändringsförslag  25 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet konstaterar i detta 

avseende att Petersberguppdragen bör ses 

över och att stridsgrupperna bör bli ett 

aktivt militärt instrument snarast möjligt 

genom ökad modularitet och mer 

funktionell finansiering. Avsaknaden av en 

konstruktiv inställning bland 

medlemsstaterna är fortsatt ett politiskt och 

operativt hinder för utplaceringen av EU:s 

stridsgrupper. Rådet uppmanas 

eftertryckligen att inleda inrättandet av 

startfonden (föreskriven i artikel 41.3 i EU-

fördraget) för brådskande finansiering av 

den inledande fasen av militära insatser. 

31. Europaparlamentet konstaterar att 

stridsgrupperna bör bli ett aktivt militärt 

instrument snarast möjligt genom ökad 

modularitet och mer funktionell 

finansiering. Avsaknaden av en konstruktiv 

inställning bland medlemsstaterna är 

fortsatt ett politiskt och operativt hinder för 

utplaceringen av EU:s stridsgrupper. Rådet 

uppmanas eftertryckligen att inleda 

inrättandet av startfonden (föreskriven i 

artikel 41.3 i EU-fördraget) för brådskande 

finansiering av den inledande fasen av 

militära insatser. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Ändringsförslag  26 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet påminner om att 

Nato och EU har gemensamma 

strategiska intressen och står inför samma 

utmaningar från öst och syd. Klausulen om 

ömsesidigt försvar (artikel 42.7) är i detta 

avseende relevant för EU:s 

medlemsstater, vare sig de är medlemmar 

i Nato eller inte. EU bör med egna medel 

kunna skydda de EU-medlemsstater som 

inte är medlemmar i Nato i samma 

omfattning som övriga medlemsstater. 

Parlamentet noterar att en lämplig nivå 

för EU:s strategiska oberoende är ett mål 

för den globala strategin för Europeiska 

unionens utrikes- och säkerhetspolitik, 

och understryker att de två 

organisationernas resurser måste 

komplettera varandra. EU:s ”strategiska 

oberoende” bör bidra till att förstärka 

Europas möjligheter att främja säkerheten 

inom och utanför sina gränser samt stärka 

partnerskapet med Nato och de 

transatlantiska förbindelserna. 

33. Europaparlamentet påminner om att 

Nato och EU står inför utmaningar från öst 

och syd. Parlamentet understryker att de 

två organisationernas resurser måste 

komplettera varandra, och anser att EU 

bör förstärka sina möjligheter att främja 

säkerheten utanför sina gränser samt stärka 

partnerskapet med Nato och de 

transatlantiska förbindelserna. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Ändringsförslag  27 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet anser att hörnstenen 

i ett nära och ändamålsenligt samarbete 

mellan EU och Nato är att uppdragen, och 

följaktligen resurserna och instrumenten, 

kompletterar varandra och kan samordnas. 

Parlamentet betonar att förbindelserna 

mellan de två organisationerna bör inriktas 

på samarbete även i fortsättningen, och att 

de inte bör konkurrera med varandra. EU 

bör uppmuntra medlemsstaterna att 

uppfylla Natos kapacitetsmässiga 

målsättningar, vilket innebär att 

försvarsutgifterna ska uppgå till minst 

2 procent av BNP. 

34. Europaparlamentet anser att hörnstenen 

i ett nära och ändamålsenligt samarbete 

mellan EU och Nato är att uppdragen, och 

följaktligen resurserna och instrumenten, 

kompletterar varandra och kan samordnas. 

Parlamentet betonar att förbindelserna 

mellan de två organisationerna bör inriktas 

på samarbete även i fortsättningen, och att 

de inte bör konkurrera med varandra.  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Ändringsförslag  28 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet understryker att 

Nato är bäst lämpat för avskräckande 

åtgärder och försvar, och är redo att 

genomföra ett gemensamt försvar 

(artikel V i Washingtonfördraget) i 

händelse av aggressioner mot en av sina 

medlemmar, medan GSFP för närvarande 

fokuserar på att bevara freden, förebygga 

konflikter och stärka den internationella 

säkerheten (artikel 42 i EU-fördraget), och 

EU har ytterligare möjligheter att hantera 

utmaningar med avseende på 

medlemsstaternas inre säkerhet – 

inklusive omstörtning – som inte täcks av 

artikel V. Parlamentet upprepar att 

solidaritetsklausulen i artikel 222 i EUF-

fördraget syftar till att säkerställa skyddet 

av de demokratiska institutionerna och den 

civila befolkningen i händelse av en 

terroristattack. 

35. Europaparlamentet understryker att 

Nato är bäst lämpat för avskräckande 

åtgärder och försvar, och är redo att 

genomföra ett gemensamt försvar 

(artikel V i Washingtonfördraget) i 

händelse av aggressioner mot en av sina 

medlemmar, medan GSFP fokuserar på att 

bevara freden, förebygga konflikter och 

stärka den internationella säkerheten 

(artikel 42 i EU-fördraget). Parlamentet 

upprepar att solidaritetsklausulen i artikel 

222 i EUF-fördraget syftar till att 

säkerställa skyddet av de demokratiska 

institutionerna och den civila befolkningen 

i händelse av en terroristattack. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Ändringsförslag  29 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet anser att 

uppbyggnaden av en starkare 

försvarsindustri skulle stärka EU:s 

strategiska och tekniska oberoende. För 

att EU:s ställning som säkerhetsgarant i 

Europas grannskap ska kunna stärkas 

krävs ändamålsenliga och tillräckliga 

resurser och en konkurrenskraftig, effektiv 

och insynsvänlig försvarsindustri som 

säkerställer en hållbar försörjningskedja. 

Europas försvarssektor kännetecknas av en 

splittring och överlappning som stegvis bör 

undanröjas genom en process med 

incitament och ersättning till alla 

nationella komponenter för att målet att 

skapa en integrerad försvarsmarknad ska 

kunna uppnås på lång sikt. 

38. Europaparlamentet anser att 

uppbyggnaden av en försvarsindustri skulle 

stärka EU:s tekniska oberoende. 

Parlamentet är övertygat om att EU 

behöver ändamålsenliga och tillräckliga 

resurser och en effektiv och insynsvänlig 

försvarsindustri som säkerställer en hållbar 

försörjningskedja. Europas försvarssektor 

kännetecknas av en splittring och 

överlappning som stegvis bör undanröjas 

för att målet att skapa en integrerad 

försvarsmarknad ska kunna uppnås på lång 

sikt. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Ändringsförslag  30 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet konstaterar att alla 

medlemsstater har svårt att upprätthålla 

många olika fullt fungerande 

försvarsresurser, för det mesta på grund 

av ekonomiska begränsningar. 

Parlamentet efterlyser därför större 

samordning och tydligare alternativ när det 

gäller vilka resurser som ska behållas, så 

att medlemsstaterna kan specialisera sig på 

vissa resurser. 

41. Europaparlamentet konstaterar att alla 

medlemsstater har svårt att upprätthålla 

många olika fullt fungerande resurser. 

Parlamentet efterlyser därför större 

samordning och tydligare alternativ när det 

gäller vilka resurser som ska behållas, så 

att medlemsstaterna kan specialisera sig på 

vissa resurser. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Ändringsförslag  31 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 41a. Europaparlamentet påminner om att 

EU:s 28 medlemsstater tillsammans 

fortfarande är näst störst i världen när det 

gäller både försvarsutgifter och 

vapenexport. Parlamentet ser de 

sammanlagda årliga försvarsutgifterna på 

cirka 200 miljarder euro som en enorm 

mängd av skattebetalarnas pengar. 

Parlamentet påminner också om att en 

rad studier under senare tid visat att det 

huvudsakliga hindret för en genuin 

europeisk försvarsmarknad och för 

utvecklingen av högkvalitativa resurser 

utgörs av det faktum att 

försvarsbudgetarna i många av de 

28 medlemsstaterna används på ett 

mycket ineffektivt sätt. Parlamentet 

betonar behovet att genomgripande 

omstrukturera förbindelserna mellan de 

nationella försvarsförvaltningarna och 

försvarsindustrierna och att införa såväl 

stränga kvalitetskriterier med avseende på 

resultatet av upphandlingsprojekt som 

stränga och strikta kriterier gällande 

insyn, effektivitet, åtgärder mot 

korruption samt överensstämmelse med 

inremarknadsbestämmelserna. 

Parlamentet understryker att processen 

för att inrätta en försvarsmarknad i EU 

bör gå hand i hand med åtgärder för att 

på EU-nivå stärka systemet för 
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vapenexport och göra det betydligt 

striktare. Parlamentet är övertygat om att 

den nuvarande tonvikten på större 

försvarsbudgetar endast kommer att leda 

till ytterligare slöseri med skattebetalarnas 

pengar utan att de väpnade styrkorna 

stärks avsevärt. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Ändringsförslag  32 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet påminner om att en 

robust europeisk försvarsteknisk och 

försvarsindustriell bas som omfattar 

åtgärder för att underlätta för små och 

medelstora företag är en viktig hörnsten i 

GSFP och en nödvändig förutsättning för 

en gemensam marknad, och att den 

därmed kommer att göra det möjligt för 

EU att bygga upp sitt strategiska 

oberoende. 

43. Europaparlamentet påminner om att en 

robust europeisk försvarsteknisk och 

försvarsindustriell bas som omfattar 

åtgärder för att underlätta för små och 

medelstora företag är en viktig hörnsten i 

GSFP och en nödvändig förutsättning för 

en gemensam marknad. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Ändringsförslag  33 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44a. Europaparlamentet beklagar djupt 

den försämrade säkerhetsmiljön och 

utbredningen av väpnade konflikter, 

regional instabilitet, internt förtryck, 

kränkningar av humanitär rätt och 

människorättskränkningar. 

Medlemsstaterna uppmanas 

eftertryckligen att i grunden förändra sin 

vapenexportpolitik och strikt tillämpa 

samtliga åtta kriterier enligt rådets 

gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp 

om vapenexport och de tillämpliga 

bestämmelserna i det globala 

vapenhandelsfördraget. Parlamentet 

anser att medlemsstaterna har en rättslig 

skyldighet att omedelbart sätta stopp för 

export till destinationer där det föreligger 

uppenbar risk att det som ska exporteras 

kan komma att användas för allvarliga 

människorättskränkningar eller 

kränkningar av humanitär rätt, bidra till 

internt förtryck eller regional instabilitet 

eller hota medlemsstaternas säkerhet eller 

freden eller stabiliteten i världen. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Ändringsförslag  34 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet ser med oro på den 

stadiga minskningen av medel till 

försvarsforskning i medlemsstaterna, vilket 

hotar den industriella och tekniska basen 

och därmed Europas strategiska 

oberoende. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utrusta sina arméer 

med materiel från den europeiska 

försvarsindustrin i stället för från 

konkurrerande industrier. 

45. Europaparlamentet ser med oro på den 

stadiga minskningen av medel till 

försvarsforskning i medlemsstaterna, vilket 

hotar den industriella och tekniska basen. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

i första hand utrusta sina arméer med 

materiel från den europeiska 

försvarsindustrin. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Ändringsförslag  35 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet är övertygat om att 

en utökning av EDA:s roll i samordningen 

av resursdrivna program, projekt och 

verksamheter skulle främja en effektiv 

GSFP. EDA bör stödjas för att till fullo 

uppnå sina mål, framför allt byråns 

kommande prioriteringar och roller inom 

ramen för den europeiska handlingsplanen 

på försvarsområdet och det europeiska 

försvarsforskningsprogrammet. 

Medlemsstaterna uppmanas därför att se 

över byråns organisation, förfaranden och 

verksamhet för att finna fler möjligheter till 

ytterligare samarbete och integrering. 

Medlemsstaterna uppmanas även att 

tillhandahålla EDA riktlinjer för 

samordning av en översyn av 

kapacitetsutvecklingsplanen i linje med 

den globala strategin för Europeiska 

unionens utrikes- och säkerhetspolitik och 

den sektorsinriktade strategin. 

46. Europaparlamentet är övertygat om att 

en utökning av EDA:s roll i samordningen 

av resursdrivna program, projekt och 

verksamheter skulle främja en effektiv 

GSFP. EDA bör stödjas för att till fullo 

uppnå sina mål, framför allt byråns 

kommande prioriteringar och roller inom 

ramen för den europeiska handlingsplanen 

på försvarsområdet. Medlemsstaterna 

uppmanas därför att se över byråns 

organisation, förfaranden och verksamhet 

för att finna fler möjligheter till ytterligare 

samarbete och integrering. 

Medlemsstaterna uppmanas även att 

tillhandahålla EDA riktlinjer för 

samordning av en översyn av 

kapacitetsutvecklingsplanen i linje med 

den globala strategin för Europeiska 

unionens utrikes- och säkerhetspolitik och 

den sektorsinriktade strategin. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Ändringsförslag  36 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet betonar att it-

säkerhet till sin natur är ett politikområde 

där samarbete och integrering är 

avgörande, inte endast mellan EU-

medlemsstater, viktiga partner och Nato 

utan även mellan olika aktörer i samhället, 

eftersom det inte bara är ett militärt 

ansvarsområde. Parlamentet efterlyser 

tydligare riktlinjer om hur EU:s defensiva 

och offensiva resurser ska utnyttjas och i 

vilket sammanhang. Parlamentet påminner 

om att det upprepade gånger har efterlyst 

en grundlig översyn av EU:s förordning 

om export av produkter med dubbla 

användningsområden, för att förhindra att 

programvara och system som kan användas 

mot EU:s digitala infrastruktur, och för att 

kränka mänskliga rättigheter, hamnar i fel 

händer. EU uppmanas att i internationella 

forum – inbegripet men inte uteslutande 

Forumet för förvaltning av internet – 

försvara principen att kärnan i internets 

infrastruktur bör vara en neutral zon där 

regeringar, som strävar efter att främja sina 

nationella intressen, förbjuds att ingripa. 

47. Europaparlamentet betonar att it-

säkerhet till sin natur är ett politikområde 

där samarbete och integrering är 

avgörande, inte endast mellan EU-

medlemsstater, viktiga partner och Nato 

utan även mellan olika aktörer i samhället, 

eftersom det inte bara är ett militärt 

ansvarsområde. Parlamentet efterlyser 

tydligare riktlinjer om hur EU:s resurser 

ska utnyttjas och i vilket sammanhang. 

Parlamentet påminner om att det upprepade 

gånger har efterlyst en grundlig översyn av 

EU:s förordning om export av produkter 

med dubbla användningsområden, för att 

förhindra att programvara och system som 

kan användas mot EU:s digitala 

infrastruktur, och för att kränka mänskliga 

rättigheter, hamnar i fel händer. EU 

uppmanas att i internationella forum – 

inbegripet men inte uteslutande Forumet 

för förvaltning av internet – försvara 

principen att kärnan i internets infrastruktur 

bör vara en neutral zon där regeringar, som 

strävar efter att främja sina nationella 

intressen, förbjuds att ingripa. 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Ändringsförslag  37 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

48. Europaparlamentet stöder 

kommissionens försvarsrelaterade initiativ, 

såsom handlingsplanen på försvarsområdet 

och försvarsindustripolitiken, vilka bör 

inledas efter det att en EU-vitbok om 

säkerhet och försvar lagts fram. 

Parlamentet stöder ett ökat engagemang 

från kommissionens sida i försvarsfrågor 

genom omfattande forskning, planering 

och genomförande med tydligt fokus. 

Parlamentet välkomnar den förberedande 

åtgärden för GSFP-relaterad forskning 

och efterlyser adekvat finansiering för 

återstoden av den nuvarande fleråriga 

budgetramen. Parlamentet stöder 

utvecklingen av ett 

försvarsforskningsprogram för EU i nästa 

fleråriga budgetram (2021–2027). 

48. Europaparlamentet stöder 

kommissionens försvarsrelaterade initiativ, 

såsom handlingsplanen på försvarsområdet 

och försvarsindustripolitiken, vilka bör 

inledas efter det att en EU-vitbok om 

säkerhet och försvar lagts fram. 

Parlamentet stöder ett ökat engagemang 

från kommissionens sida i försvarsfrågor 

genom planering och genomförande.  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Ändringsförslag  38 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

2016/2067(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 49 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

49. Europaparlamentet efterlyser en 

reform av EU-rätten för att tillåta den 

europeiska försvarsindustrin att få samma 

statliga stöd som amerikanska industrier 

har rätt till. 

utgår 

Or. en 

 

 


