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6.12.2017 A8-0350/1 

Ändringsförslag  1 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0350/2017 

David McAllister 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

2017/2121(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet anser att 

uppbyggnaden av en stark försvarsindustri 

stärker EU:s tekniska oberoende. 

Parlamentet efterfrågar en utveckling av de 

industriella och tekniska resurser som 

krävs för en förbättring av it-säkerheten, 

bland annat genom främjandet av en inre 

marknad för it-säkerhetsprodukter. 

Parlamentet efterlyser att väsentligen 

ökade finansiella och personella resurser 

ska göras tillgängliga inom EU:s 

institutioner i syfte att öka EU:s kapacitet 

rörande it-säkerhet och it-försvar. 

Parlamentet framhåller behovet av att 

införliva it-försvar i de yttre åtgärderna och 

den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken, samt behovet av en 

förbättrad förmåga att identifiera it-

brottslighet.  

42. Europaparlamentet anser att 

uppbyggnaden av en effektiv 

försvarsindustri stärker EU:s tekniska 

oberoende. Parlamentet efterfrågar en 

utveckling av de industriella och tekniska 

resurser som krävs för en förbättring av it-

säkerheten, bland annat genom främjandet 

av en inre marknad för it-

säkerhetsprodukter med tillhörande 

stränga regler för exportkontroll. 

Parlamentet begär att finansiella och 

mänskliga resurser ska göras tillgängliga 

inom EU:s institutioner i syfte att öka EU:s 

it-säkerhet och motståndskraft mot it-

angrepp. Parlamentet framhåller behovet 

av att införliva it-försvar i de yttre 

åtgärderna och den gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitiken samt behovet av en 

förbättrad förmåga att identifiera it-

brottslighet.  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Ändringsförslag  2 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0350/2017 

David McAllister 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

2017/2121(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet anser att Europa 

bör stärka samarbetet för ett gemensamt 

försvar för att försvara sina gemensamma 

värderingar och principer och sitt 

strategiska oberoende. Parlamentet 

understryker vikten av kopplingen mellan 

yttre och inre säkerhet, ett bättre 

utnyttjande av resurser och riskkontroll i 

Europas utkanter. Parlamentet erinrar om 

att sambandet mellan utveckling och 

säkerhet är en central princip som ligger till 

grund för EU:s strategi när det gäller yttre 

kriser och konflikter. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att frigöra 

Lissabonfördragets fulla potential med 

avseende på den gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitiken (GSFP) och 

välkomnar i detta sammanhang 

genomförandeplanen för säkerhet och 

försvar. Parlamentet uppmuntrar en 

översyn av EU:s strategi för civila GSFP-

uppdrag för att se till att de planeras, 

genomförs och stöds på rätt sätt. 

Parlamentet anser att kapaciteten inom 

Europeiska försvarsbyrån (EDA) och det 

permanenta strukturerade samarbetet och 

stridsgrupperna bör utnyttjas till sin fulla 

potential. Parlamentet uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att för detta ändamål 

tillhandahålla ytterligare finansiering. 

45. Europaparlamentet anser att Europa 

bör stärka samarbetet för ett gemensamt 

försvar för att försvara sina gemensamma 

värderingar och principer. Parlamentet 

understryker vikten av kopplingen mellan 

yttre och inre säkerhet, ett bättre 

utnyttjande av resurser och riskkontroll i 

Europas utkanter. Parlamentet erinrar om 

att sambandet mellan utveckling och 

säkerhet är en central princip som ligger till 

grund för EU:s strategi när det gäller yttre 

kriser och konflikter. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att frigöra 

Lissabonfördragets fulla potential med 

avseende på den gemensamma säkerhets- 

och försvarspolitiken (GSFP) och noterar i 

detta sammanhang genomförandeplanen 

för säkerhet och försvar. Parlamentet 

uppmuntrar en översyn av EU:s strategi för 

civila GSFP-uppdrag för att se till att de 

planeras, genomförs och stöds på rätt sätt. 

Parlamentet anser att det permanenta 

strukturerade samarbetet och 

stridsgrupperna bör utnyttjas till sin fulla 

potential. Parlamentet uppmanar med kraft 

medlemsstaterna att för detta ändamål 

tillhandahålla ytterligare finansiering från 

sina nationella försvarsbudgetar. 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Ändringsförslag  3 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0350/2017 

David McAllister 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

2017/2121(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet anser att EU 

och dess medlemsstater måste utveckla en 

effektiv utrikes- och säkerhetspolitik och 

arbeta tillsammans med Nato och andra 

internationella partner, FN, icke-statliga 

organisationer, människorättsförsvarare 

och andra aktörer i frågor av delat intresse i 

syfte att främja fred, välstånd och stabilitet 

runt om i världen. Parlamentet 

understryker vikten av att öka 

medvetenheten och göra ett politiskt 

åtagande för att snarast genomföra en 

ambitiös, effektiv och strukturerad 

gemensam säkerhets- och försvarspolitik. 

Parlamentet uppmanar med kraft rådet, 

kommissionen och medlemsstaterna att ta 

itu med EU:s kommunikationsproblem 

genom att redogöra för EU:s yttre åtgärder 

i högre utsträckning och förbättra deras 

synlighet. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och EU:s institutioner att 

leverera rörande försvaret i enlighet med 

EU:s globala strategi och kommissionens 

planer att stärka EU:s forskning och 

kapacitetsutveckling rörande försvar.  

46. Europaparlamentet anser att EU 

och dess medlemsstater måste utveckla en 

effektiv utrikes- och säkerhetspolitik och 

arbeta tillsammans med Nato och andra 

internationella partner, FN, icke-statliga 

organisationer, människorättsförsvarare 

och andra aktörer i frågor av delat intresse i 

syfte att främja fred, välstånd och stabilitet 

runt om i världen. Parlamentet 

understryker vikten av att öka 

medvetenheten och göra ett politiskt 

åtagande för att snarast genomföra en 

ambitiös, effektiv och strukturerad 

gemensam säkerhets- och försvarspolitik. 

Parlamentet uppmanar med kraft rådet, 

kommissionen och medlemsstaterna att ta 

itu med EU:s kommunikationsproblem 

genom att redogöra för EU:s yttre åtgärder 

i högre utsträckning och förbättra deras 

synlighet. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och EU:s institutioner att 

visa upp resultat när det gäller försvaret i 

enlighet med EU:s globala strategi och 

kommissionens planer att stärka EU:s 

försvarsforskning och 

kapacitetsutveckling, genom ett 

gemensamt utnyttjande av de berörda 

nationella budgetarna på ett mycket 

samarbetsinriktat och effektivt sätt.  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Ändringsförslag  4 

Tamás Meszerics 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0350/2017 

David McAllister 

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 

2017/2121(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att till fullo ta hänsyn till 

de växande säkerhetsutmaningarna i sitt 

förslag till nästa fleråriga budgetram 

(FBR). Parlamentet anser att både Gusp-

budgetens storlek och flexibilitet måste 

stämma överens med bland annat EU-

medborgarnas förväntningar rörande EU:s 

roll som garant för säkerheten. Parlamentet 

insisterar på behovet av en global vision 

för EU:s politik och instrument på området 

för säkerhet, inbegripet en fruktbar 

samordning med den föreslagna europeiska 

försvarsfonden. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att sträva efter att 

uppfylla målet att 2 % av BNP ska gå till 

försvaret och att 20 % av deras 

försvarsbudgetar ska gå till utrustning som 

enligt EDA är nödvändig. Parlamentet 

påminner dessutom om att all ny politik 

måste få stöd från nya finansieringskällor. 

Parlamentet konstaterar att olika 

medlemsstater har svårt att upprätthålla 

många olika fullt fungerande 

försvarskapaciteter, för det mesta på grund 

av ekonomiska begränsningar. Parlamentet 

efterlyser därför mer samarbete och 

samordning när det gäller vilken kapacitet 

som bör behållas, så att medlemsstaterna 

kan specialisera sig på vissa kapaciteter 

och spendera sina resurser på ett mer 

47. Europaparlamentet anser att såväl 

Gusp-budgetens storlek som dess 

flexibilitet måste motsvara EU-

medborgarnas förväntningar rörande EU:s 

roll som garant för säkerheten. Parlamentet 

insisterar på behovet av en global vision 

för EU:s politik och instrument på området 

för säkerhet, inbegripet en fruktbar 

samordning med den föreslagna europeiska 

försvarsfonden genom ett gemensamt 

utnyttjande av de berörda nationella 

budgetarna. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att sträva efter att 

uppfylla målet att 20 procent av deras 

försvarsbudgetar ska gå till utrustning som 

enligt EDA är nödvändig. Parlamentet 

påpekar dessutom att all ny politik måste 

stödjas genom finansiering från de 

nationella försvarsbudgetarna. 

Parlamentet konstaterar att olika 

medlemsstater har svårt att upprätthålla 

många olika fullt fungerande 

försvarskapaciteter, för det mesta på grund 

av ekonomiska begränsningar. Parlamentet 

efterlyser därför mycket effektivare 

samarbete och samordning när det gäller 

vilken kapacitet som bör behållas, så att 

medlemsstaterna kan specialisera sig på 

vissa kapaciteter och spendera sina resurser 

på ett mer effektivt sätt. Parlamentet anser 

att samverkansförmågan är central om 
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effektivt sätt. Parlamentet anser att 

samverkansförmågan är central om 

medlemsstaternas styrkor ska bli mer 

kompatibla och integrerade. Parlamentet 

påminner om att Gusp-anslagen utgjorde 

3,6 % av åtagandena under rubrik 4 under 

2016 och 0,2 % av hela EU:s budget. 

Parlamentet beklagar att storleken på 

Gusp-kapitlet och dess underutnyttjande 

samt de systematiska överföringarna från 

kapitlet visar på en bestående bristande 

ambition från EU:s sida att agera som en 

global aktör. 

medlemsstaternas styrkor ska bli mer 

kompatibla och integrerade. Parlamentet 

påminner om att Gusp-anslagen utgjorde 

3,6 procent av åtagandena under rubrik 4 

under 2016 och 0,2 procent av hela EU:s 

budget. Parlamentet beklagar att storleken 

på Gusp-kapitlet och dess underutnyttjande 

samt de systematiska överföringarna från 

kapitlet visar på en bestående bristande 

ambition från EU:s sida att agera som en 

global aktör. 

Or. en 

 

 


